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 ِّمقدمة
 

الدفع  ًيأيت نرش األوراق والدراسات املتضمنة يف هذا الكتاب إسهاما يف

ًبقــضية مــن أكــرث القــضايا إلحاحــا يف الوســط الرتبــوي والفكــري يف املرحلــة 

الراهنة التي متر بها مجتمعاتنا اإلسالمية، وذلك بعـد أن صـار شـأن املنـاهج 

ايف والفكـري لـدى النخبـة، من محاور الجـدل الرتبـوي والثقـً الرتبوية واحدا

 .وعموم املثقفني والقراء 

ــتى، ومراحــل  ــبات ش ــك األوراق والدراســات يف مناس ــت تل ــد كتب وق

ُمختلفة، لكـن يجمـع بينهـا البعـد الرتبـوي، ذو الـصلة باملنـاهج، السـيام يف 

ًموضوع التطوير واإلصالح، وهو من أكرث تلك املسائل سخونة وأخـذا وعطـاء 

 .حفظ، ورافضّبني متحمس له، ومت

وعىل حني جاءت الدراسـة األوىل عـن تغيـري املنـاهج بـني جـدل 

 الداخل والخارج، بوصفها األرضية األوسع واألكرث عموميـة يف الكتـاب،

 كـزتنيمرتوالثالثة  عىل مستوى اليمن وغريه؛ فقد جاءت الورقتان الثانية

 يف وذلك عـن فلـسفة صـناعة املنهـاج يف الرتبيـة اإلسـالمية ،عىل اليمن

للوحدة اليمنيـة  الثالثة عن األبعاد املتضمنة التعليم العام، وكذا الورقة

 يف املقررات الدراسـية للمـواد االجتامعيـة يف مرحلـة التعلـيم األسـايس 
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 رؤيـة أوليـة حـول مـسرية كانـتبالجمهورية اليمنية، أما الورقة الرابعة فقـد 

 ومنهـا -تعاون الخليجيمقرر الرتبية اإلسالمية يف بعض دول مجلس ال تطوير

 أما الدراسة الخامسة فقد جاءت بعد سـنوات مـن انـدالع الفتنـة يف .-اليمن

حـول يف بـداياتها م، حيـث متحـورت 2004محافظة صعدة يف منتصف العام 

ًإشكال التعليم املذهبي الذي كان واحدا من أبـرز األسـباب املعلنـة النـدالع 

من حقهم يف التعلـيم الخـاص ) ديأبناء املذهب الزي(الفتنة بدعوى حرمان 

 . مبذهبهم

بينهـا  ، كتبت يف مناسـبات مختلفـة ألن تلك األوراق والدراساتًونظرا

ُ ما يستنتج من خالل عنـاوين من التفاوت الزمني واالختالف البيئي واملرحيل

ليب التوثيق جزئيـا بـني بعـض الدراسـات واألوراق افقد تباينت أس كل منها،

دث من تطورات سياسية وتربوية واجتامعيـة يف الـيمن وبعض، كام أن ما ح

 واملنطقة منذ زمن كتابتها حتى اليوم الشك أنه قد ألقى بظالله عـىل منـاهج

ومن ثم عىل بعض جوانب تلك األوراق، وهـو مـا ينبغـي أن يكـون  التعليم،

 .القارئ الحصيف عىل إدراك تام به 

لـسفاتها وأصـول املنـاهج ًأخريا اليخفى عىل الدارسني ألصول الرتبية وف

ّمبختلف فروعها كذلك أن لعملية التوثيق لبعض مراحـل التحـوالت الفكريـة 

 والرتبويــة يف املجتمــع يف ضــوء العالقــة التــي تحكــم الرتبيــة بجملــة القــوى 
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ّأهميتها الخاصة يف سياق رصد حـاالت التحـول املجتمعـي، بـصورة  والعوامل

يف إطـار العالقـة التبادليـة  نحو أخـص،ّعامة، وتحوالت الرتبية ومناهجها عىل

ّ مام يسهل عىل املعنيني عملية اإلصالح الرتبوي التي تحكم الرتبية مبجتمعها،

 . من وراء القصدالـلـهو. املرجوة

 د أحمد محمد الدغيش.أ

 -كلية الرتبية -أستاذ الفكر الرتبوي اإلسالمي 

  جامعة صنعاء -قسم أصول الرتبية 

نوفمرب / ترشين الثاين2افق هـ املو21437 صفر2
 م2016
com.yahoo@addaghashi 
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 الدراسة األوىل

 تغيري املناهج بني جدل الداخل والخارج

 :َمقدمة

ألخص أحداث الـرصاعات واألزمـات تؤكد األحداث العاملية الكربى، وبا

 حروب فعلية مد مرة يف كثري من األحيان أن جـذور تلـك  منام يستتبعهوما

مـن  ومـا يـستتبعها،الرتبويـة  "األيـديولوجيا"الرصاعات ترجع يف جذورها إىل 

ما تقـوم بـه وسـائط التنـشئة االجتامعيـة و التعليم ومقرراته، جصياغة ملناه

األخرى من دور مواز لغرس املبادئ والقيم واالتجاهـات التـي تـسعى هـذه 

 .فة أو تلك لتحقيقها يف نفوس الناشئةالفلس

 املعـارص يلولعل أقرب تلك الفلـسفات داللـة عـىل الـصعيد العمـ

ل صـ، التي تؤمن بنظرية الرش املتأ)1(زية الغربيةبالهو  الواقعيةالفلسفة

 آدمــي، ومــا ة بــأكرث مــن ذئــب يف صــورلــيس هــو اإلنــسان، إذ فطــرةيف 

 تـسعى للحـد يائسة محاوالت والفنون سوى، القانون، واألخالق، واآلداب

 لذا فهي تنادي بحرب الجميع ضد الجميع ؛بريتهوبرمن توحش اإلنسان 

)Bllum omnium contra omes)(2.( واملفارقـة اليـوم أن الغـرب )ِّاملتحـرض (

 يؤمن بهذه الفلسفة وميارسها يف تعامله مـع كـل مخـالف لـه وبـاألخص 

  ،) العـراق – أفغانـستان – فلـسطني( يف أكرث من بلـد مع اآلخر اإلسالمي
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التــي ) Social Darwinism(الداروينيــة االجتامعيــة  ويؤكــدها بإميانــه بحتميــة

ونهاية "جتون، تنئيل هنالصمو" رصاع الحضارات"تجسدت مؤخرا يف نظريتي 

 ء ، ولـذلك فـال غـرو أن تجـد سـلوكيات أقويـاويامـاكفو نـسيسالفر" التاريخ

 والرنجـسية، رغـم الـشعارات حشن التـوالحضارة الغربية عىل هذا النحو مـ

 .الرباقة املضادة

 :جدل ومفارقة

والجدل الدائر اليوم حـول الـدعوة إىل تغيـري املنـاهج أو تحـسينها أو 

تطويرها يف املجتمعات اإلسالمية ال يخرج عن هذه الحقيقة املوضوعية التي 

قــة املفارغــري أن  .شــاهدنا مخرجاتهــا الفعليــة صــارخة يف ســلوكيات الغــرب

صـياته بـزعم أن  ورب ذاته هو الذي يفرض علينا اليومغ أن الىالكبرية األخر

التي أعلنت مـسئوليتها عـن " اإلرهابية"فلسفتنا الرتبوية أخرجت الجامعات 

ها تـدمري برجـي التجـارة العـامليني يف الواليـات املتحـدة هرأحداث كبرية أشـ

 .م2001 ) سبتمرب( األمريكية يف أيلول

 : والرتبيةاأليديولوجيا

 مـن األفـراد أو الجامعـات اإلسـالمية ّوبعيدا عن صلة أو عدم صلة أي

 يس ذلــك مــن لــ ذ إ- مــن تلــك األحــداثّ وراء أي مــنبحقيقــة الــزعم بأنهــا

 الـذي يهمنـا هنـا هـو إذ - نحوّوال من مفرداتها عىل أياملناقشة، شأن هذه 

ــة  ــان العالق ــايض ببي ــك الحكــم املوضــوعي املجــرد الق ــات ذل  العــضوية إثب
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التي تنعكس آثارها الجيـدة أو الرديئـة عـىل سـلوك هـذا " األيديولوجيا"بني 

 .الفرد أو ذاك، أو هذه الجامعة أو تلك

ومـدى إسـهامها يف صـناعة " الرشعية"تناول مسألة املناهج الرتبوية لو

 البد من التأكيد مـن الناحيـة املنهجيـة ؛العنف أو التطرف داخليا أو خارجيا

لبحتــة أن تنــاول هــذا املوضــوع يف هــذه الــسطور ال يلتــزم مــنهج العلميــة ا

ــث اســتعامل أي ــن حي ــسائد م ــدي ال ــة ّالبحــث التقلي ــن األدوات البحثي  م

ــزم )  الــسجالت– املالحظــة – املقابلــة –االســتبانة (املتعــارف عليهــا  وال يلت

بحدود جغرافية أو تاريخيـة صـارمة، ذلـك أن هـذا املواصـفات أو الـرشائط 

تطلبات الدراسة املـسحية امليدانيـة الجزئيـة التـي تتنـاول مقـررا وم تنسجم

عـىل تحليـل  فتعمل القطر أو ذاك تلك يف هذا تعليميا ما يف هذه املرحلة أو

 ملعرفة ما إذا كان مثة أفكار أو نصوص فعلية تحـرض عـىل – مثال –مضمونه 

س العنف، أو تتسامح مع مسلكه، أو أن ذلك املقرر قـد أغفـل جوانـب تغـر

 .الحوار والتسامح املتبادل، والرتبية الحضارية واملدنية قيم

ترص عـىل األسـاس الكـيل لتلـك قلذلك فإن التناول هنا لهذه املشكلة ي

املناهج أو املقررات، أي عىل فلسفة الرتبية التي تصنع املنـاهج أو املقـررات 

 .فةّاملعتدلة أو املتطر
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 الرتبويـة التـي تـصوغ غري أن مـن الخطـأ مبكـان اعتقـاد أن الفلـسفة

دون أن  بـاملقررات التعليميـة وحـدها، نالشخصية السوية أو املنحرفـة رهـ

ارتباط وثيق مبؤسسات التنشئة االجتامعيـة أو وسـائطها، ويـأيت يف  يكون مثة

، وأجهزة اإلعالم، ونوادي الـشباب، وجامعـات  مقدمتها األرسة، ودور العبادة

 أن ليس مثة تأثري سلبي ملقـررات – مثال – ولذلك فإذا كانت الفرضية .الرفاق

الرتبية أو توجيه املدرسة عىل سلوك الناشئة، فمـن غـري املمكـن الجـزم بـأن 

بقية وسائط الرتبية يف منأى عن ذلك التأثري عرب الرتبية غـري املقـصودة التـي 

 . تحدث آثارا سلوكية بليغة يف كثري من األحيانو تتبناها تلك املؤسسات

رث الشواهد حضورا يف هذا املضامر التذكري بأن أبـرز قـادة أك  منولعل

ؤسسات التعليم الـرشعي مب يلتحقامل ) بن الدن والظواهريا( تنظيم القاعدة،

ــة مــن املراحــل  ــك ال ييف أي مرحل ــد أن ذل ــبي ــة املؤســسات نف ــأثري بقي ي ت

الرتبوية األخـرى، ومنهـا جامعـة الرفـاق، وميكـن أن ميثلهـا رفـاق ) الوسائط(

 يف أي مرحلة من املراحل، كام أن تأثري بعض مـن لحزيبمل التنظيمي أو االع

يف املـساجد أو املنـازل أو مقـرات ) غري النظـامي(يتوىل دور التعليم املوازي 

التنظيم ونحوها تسهم بدور فعال يف تحقيق أهـداف خاصـة بهـذا الفـرد أو 

 .هذه الجامعة
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واألرشطـة ) حوهـا صـحف ون-  مجالت–كتب (وللمطبوعات املقروءة 

ووسائل التثقيف والتوعية األخـرى ) الفيديو(والبرصية ) الكاسيت(السمعية 

أخـرى مختلفـة  وأنـشطة)  أناشـيد- ندوات– خطب – دروس –محارضات (

التغيري املسلح، وتبني يف غرس منهج العنف   كذلكدورها الذي ال يستهان به

 .وصناعة شخصيات من هذا النوع

 التعليمية مبعنى املقررات أو املفردات املتـضمنة وإذا فليست املناهج

يف املحتوى الدرايس سوى عامل من جملـة عوامـل أخـرى تـسهم يف صـناعة 

أو العنــف، وميكــن أن يتحقــق عكــس ذلــك إذا كانــت املــدخالت  التطــرف

 .معاكسة

واجتامعيـة، واقتـصادية، وسياسـية، ) سـيكولوجية(ومثة دوافع نفسية 

ال يقـل أهميـة عـام  ذات دوريـة، وأجنبيـة خارجيـة وفكرية، وأخالقية، وأمن

إذا كانـت مثـة جهـود  نحوهـا الجـاد  وعىل املعنيني مبعالجتها االلتفاتسبق،

 ).3(جادة تهدف إىل معالجة الظاهرة من جذورها

ذلــك كلــه بنــاء عــىل فرضــية أن مقــررات التعلــيم الــرشعي يف العــامل 

الـدعوة إىل قتـل األبريـاء اإلسالمي تخلو من مفردات العنـف املـادي مبعنـى 

   أو ،واملــدنيني واملعاهــدين مــن غــري املــسلمني، وتحتــوي عــىل عكــس ذلــك

  واعتقـاد أن) قبـل البعيـد(املعنـوي مبعنـى اإلقـصاء لآلخـر القريـب العنف
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 الحقيقة ملك طرف واحد جملة وتفـصيال، وطـرح مفهومـات ومبـادئ مـن 

لفرقة الناجية، والطائفـة مصطلحات العقيدة والتوحيد، وأهل السنة، وا: مثل

وفـق تفـسريات غريبـة  الخ.. الجزيةضاملنصورة، والجهاد، والوالء والرباء، وفر

أحادية، وآراء شاذة، تخـالف غالبـا مـا اسـتقر عليـه رأي جمهـور الفقهـاء يف 

القديم والحديث، أو ال تحقـق مقاصـد الـدين، وعلـل التـرشيع، أو تجانـب 

 ع إىل اإلشـارة إىل هـذه العنـاوين عنـدوسـرنج(املصلحة الـرشعية املنـضبطة 

 تضمن مقررات التعليم لهـذه ولكن لو افرتضنا) الحديث عن أسس التطوير 

سائل عىل هذا النحو السلبي فإنه يغدو مفهوما مغزى الـدعوة إىل إصـالح امل

هذه املقررات ويف هذه الحالة البد مـن التفاعـل اإليجـايب الحـذر مـع هـذه 

ألفعـال املـستجيبة باستـسالم وإطـالق، أو الرافـضة ا ردودالدعوة بعيدا عـن 

ه، وكأمنــا تــؤمن بالعــصمة ملنــاهج ومقــررات صــاغ مفهوماتهــا طلقــبــشدة م

 . برش يف أجواء وظروف معينةهاواستنتاجات أحكام

 :مسألة التوقيت

وحني تطرح دعوة اإلصالح الرتبوية وتجد لها آذانا صـاغية ولـو كانـت 

 املتفاعلون الواعون معها بقذائف مـن رمى يحذرة واعية فإن من املتوقع أن

  مـع أوضـاع مـيشمـن االنهـزام والت رضبـا تفـاعلهمة التي تصور التهم الكبري
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ضها العدو املحارب، وال تفرق بينها وبني استجابة أطراف أخـرى مختلفـة يفر

 .معها يف الدوافع والنتائج املتوقعة 

 يتضح بـأن أحـدا مـن وبعيدا عن مناقشة أوجه الفرق بني االستجابتني

املعنيــني الفعليــني بــشأن املنــاهج والتعلــيم الــرشعي بعامــة ال يختلــف مــع 

الوجهة التي تعتقد برضورة إعادة النظر يف املناهج جميعـا مبـا فيهـا منـاهج 

التعليم الرشعي، غري أن اإلشكال الذي يربز كلام فـتح هـذا امللـف يكمـن يف 

 الـذي تغلبـت فيـه قـوى كـربى مسألة التوقيت بسبب سوء الظـرف الزمـاين

تبغي فرض فلسفتها من خالل مقررات التعلـيم الـرشعي، بحيـث متـيل عـىل 

 .الضعيف أفكارها وتوجهاتها، حتى يف تعاليم الدين وكيفية التنشئة للجيل

 أن منـاهج التعلـيم الـرشعي هـي مـن – يف نظر الرافـضني –واملعلوم 

ألمـة وهويتهـا، ولـذلك يـتم الحصون األخرية املتبقيـة للحفـاظ عـىل كرامـة ا

الرفض املطلق أحيانا والتحفظ الشديد الذي يقرتب من الرفض أحيانـا أخـرى 

وهـي فئـة .  فئـة ممـن تعنـى بقـضايا التعلـيم الـرشعياالتجـاهوميثل هـذا 

ة عىل هويتها املتمثلـة يف لغريمحافظة يحسب لها الحرص عىل كرامة األمة وا

  الليرباليـنير ميثلـه فئـة مـن املتغـربني آخـاتجـاه الرتبوية يف مقابـل فلسفتها

وقد وجدت هذه الفئة بشقيها الليربايل واليـساري يف هـذه ، واليسار القديم 

لتها فاستغلتها أبشع استغالل لتصفية حسابات قدمية وحديثة مع االدعوة ض
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 باتهاماتها يف كل اتجاه، زاعمة أن مـشكالت جدفبعض اإلسالميني، فراحت ت

 األخـري ول والتـي هـي الـسبب األ" الدينية"ناهج التعليم زى إىل معالكون ت

 .وراء جميع الكوراث، وكل األزمات، ومنها اإلرهاب والتطرف

 يف املحافظة، والتفريط بالثوابت يبقى دامئـا اتجـاه إلفراطوبني طريف ا

واسع كبري هو اتجـاه االعتـدال والوسـطية الـذي ميثـل الـسواد األعظـم مـن 

لة ويشمل ضمن من يشمل خرباء يف املنـاهج، وعلـامء يف املعنيني بهذه املسأ

مختلـف املجـاالت والتخصـصات  منيف الرتبية، ومفكرين  وأساتذةالرشيعة، 

يعتقد جميعهم أن موضوع املراجعة الداخليـة واإلصـالح الـذايت أمـر سـنني 

يتناغم وعنارص الكون، التي تخضع جميعها لقانون التطور والتغـري، ومنطـق 

بيعتهـا، بحيـث ال ينبغـي أن يـستثني هـذا القـانون أمـر املنـاهج األشياء وط

 برشط أن تتوافر جملة من الضوابط املنهجية واملوضوعية لضامن  ،التعليمية

تحقيق الهـدف املـرشوع مـن ذلـك بعيـدا عـن االسـتغالل وتحقيـق الفـرص 

 ).4(للتشويه واملسخ واالستالب

 يف –ورة عامـة بـدأ  التعليم بـصتومن املعلوم أن مسار تطوير مقررا

 يف العديد من البلدان قبل أحداث الحادي عرش مـن سـبتمرب التـي –الواقع 

تصنف بأنها السبب الرئيس واملبارش يف كل هذا الضجيج الـداعي إىل تطـوير 

 .املناهج أو تغيريها
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وصــحيح أن مــسألة إصــالح التعلــيم حتــى وإن بــدأت قبــل أحــداث 

 براءة مطلقة لبعض القامئني عـىل نيعالحادي عرش من سبتمرب فإن ذلك ال ي

صناعة القرار يف الجهات ذات العالقة؛ إذ من املعلوم أن الحديث عن ثقافـة 

ــسالم  ــسالم ) Culture of peace(ال ــة ال  )Education of peace(وتربي

وتطبيــع العالقــة مــع اليهــود الــصهاينة عــن طريــق حــذف بعــض النــصوص 

 وإضــافة بعــض القــيم والتوجهــات القرآنيــة والنبويــة مــن مقــررات التعلــيم

الهادفــة إىل تحقيــق مخطــط التطبيــع بــدأ أوىل محاوالتــه يف بعــض البلــدان 

العربيــة منــذ قرابــة العقــدين مــن الزمــان، كــام شــهدت الــسنوات األخــرية 

 ولـذلك ،محاوالت مـستميتة يف أقطـار عربيـة أخـرى لتحقيـق الهـدف ذاتـه

 صـالحهود التـي تبـذل اليـوم إل أن الج– من هذه الزاوية -فينبغي االعرتاف 

أوضاع التعليم الرشعية خاصة لن تسلم من التأثري النسبي بهذه األجـواء وال 

 افرتاض عىلسيام ما استجد منها بعد أحداث الحادي عرش من سبتمرب، حتى 

ة والفقـه كليـال النظـرة وفـق – بيـد أن األصـح ،حسن النية وسـالمة القـصد

التـي  والتوجـسات حجـم املحـاذيريكـن   أنه مـا-املستوعب لكل التحديات

 يخىش أن تصاحب عملية اإلصالح هذه فليس من الحكمة مطلقا الوقوف يف

 وجــه عمليــة اإلصــالح الــداخيل ملقــررات التعلــيم الــرشعي، تحــت ذريعــة
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 ).5(ن ذلك تكأة ضعيفة لسببني رئيسينيإ الظرف املناسب وغري املناسب، إذ 

 :السبب األول

ة يف أي منهج برشي إلعادة النظر فيـه بـني الحـني ية حقيقجإن مثة حا

) Summative Evaluation(وختاميـا ) Initial Evaluation (حليـاواآلخر لتقوميـه مر

 بحسبانه منهجا وضعه بـرش، وتـم تقدميـه يف ظـرف مـا، ملعالجـة مـشكالت

 صـفة الـدوام ا، لنئ كان لبعضه ، أو توجيه تعاليم، أو زرع سلوكياتمحددة 

، أو أحكامـا تعبديـة واإلطالق بوصفه جوانـب أصـولية عقائديـة، أو والخلود

 فـإن لبعـضها اآلخـر سـمة ؛سلوكية ال يأيت عليهـا الزمـان بـالتغيري والتجديـد

املرحلية الزمانية أو املكانية، ولنتذكر أن عمل أهل املدينة يعـد مـصدرا مـن 

مـذهبني ، وأن لإلمـام الـشافعي  دون غـريهم املالكيـة  عنـدالترشيع مصادر

 يف مرص، وأن الفتوى تتغـري بتغـري األمكنـة واألزمنـة اقدميا يف بغداد، وجديد

 فـــإن الـــرشيعة "ات والعوائـــد كـــام يقـــول ابـــن القـــيم نيـــواألحـــوال وال

 ، ومـا)6"(مبناها وأساسـها عـىل الحكـم ومـصالح العبـاد يف املعـاش واملعـاد

 ) النظاميــةالنظاميــة أو غــري(ية ف طــرح بعــض املقــررات الــصفية أو الالصــ

والتوحيد وفق ما يظنونـه مـنهج أهـل  قيدة يف بعض املجتمعات ملفهوم الع

ـــو  ـــىل نح ـــصورة ع ـــة املن ـــة والطائف ـــة الناجي ـــة والفرق ـــسنة والجامع  ال
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لق محدود، إال دليل صحة عـىل رضورة إعـادة النظـر بـني الحـني نغم إقصايئ

ود العلميـة  مع التأكيد عـىل جانـب الـضوابط والقيـ– دون مكابرة –واآلخر 

 .واملوضوعية

 :السبب اآلخر

إن التعلــل بــالظرف الزمــاين وأنــه غــري مناســب هــرب مــن مواجهــة 

، الـلــهلوضعها يف خانة الرتحيل إىل أمد ال يعلم نهايته إال  املشكلة، ومحاولة

ذلك أن األمة ال تزال تعـيش يف أوضـاع طارئـة وتحـت وطـأة ظـروف بالغـة 

 عىل وجه التحديد، م1948-هـ1367بعة منذ السوء والتعقيد ويف أزمات متتا

ولذا فإن دعوى التوقيت غري املناسب ميكن رفعها يف وجه املـصلحني يف هـذا 

 أن األوضاع الطبيعية هي االستثناء الـذي ،املجال أو سواه، يف أي ظرف، ذلك

ال يكاد يذكر يف مقابل وضع األزمة الذي غدا هو القاعدة إىل حني يتم تغيـري 

 .سما باألنف

يف تاريخنا بعهود  ،عرفتولعل فكرة غياب املجتهد طيلة قرون مديدة 

،وعـدم  ضـعف العلامءواط كانت قد اتكأت عىل مسألة فساد الـزمن،نحطاال

مـام إومن ثـم اسـتحالة خـروج  وجود أهلية لالجتهاد بني أهل تلك األزمنة ،

ألمئـة  املنطـقمجتهد أو السامح له بالخروج، لكن مل يلتفـت إىل مثـل هـذا ا

الــسالم، وابــن تيميــة، وابــن القــيم،  العــز بــن عبــد: العظــام املــربزين أمثــال
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 وعلـامء اإلصـالح املعـارصين ،والدهلوي، واملقبيل، والوزير واألمري والـشوكاين

 وحتـى أبـو زهـرة والـسباعي والقرضـاوي والبـوطي ،كاألفغاين وعبـده ورضـا

ا للمنطـق القائـل بـأن لموس فهـؤالء األمئـة والفقهـاء الكبـار مل يستـ،وغريهم

، بل أثبتـوا " ليس يف اإلمكان أبدع مام كان"أو أنه " أألول مل يرتك لآلخر شيئا"

 مــام كــان ، وأن النــاس  أبــدعاإلمكــانب، وأن يشءكــم تــرك األول لآلخــر مــن 

 .بزمانهم أشبه منهم بآبائهم 

 بأيـاد وطنيـة أصـيلة -تجديد املناهج اليوماتجاه رفض  يف رىولست أ

من منطلق الحاجة الفعلية التـي يقتـضيها واقـع العـرص، ومتطلبـات مؤهلة 

املرحلة، عىل نحو من الوعي الحضاري، والحصافة واإلدراك ملالبسات الواقـع 

ه هـذه الـدعوة مـن معارضـة شـاملة مـن بعـض ذوي هتواجما وتعقيداته و

ديد الغرية والنزعة املحافظة بال متييز بني منطلقني متناقضني للتطوير أو التج

  لـون لـست أرى يف ذلـك سـوى–أحدهام ذايت محيل واآلخر خـارجي غـريب 

 أو يجديـدتكـل مـا هـو اجتهـاد لجديد من ألوان النزعة الرتاثيـة املعارضـة 

 حريصا عـىل الثوابـت أكـرث مـن ـ،بالضوابط  عمليا حتى لو كان ملتزما،جديد

 . تعليميإصالحبعض دعاة املنع والوقوف يف وجه أي 

نا إال مواجهة املشكلة بالسعي نحـو امـتالك ملق فليس أمامن هذا املنط

 ناصية املبادرة الذاتيـة الداخليـة إلعـادة النظـر يف مقـررات التعلـيم مـن ذوي
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 التجـاهالكفاءة واإلخـالص والـشجاعة والـوعي، بـرصف النظـر عـن تهـوين ا

الـدفاعي الـضعيف،  املحافظ لشأن واقع املقـررات الـرشعية بـل وتـسطيحه

 . املتغرب ومبالغاته واستسالمه املطلقتجاهالوتهويل ا

 :؟ أم تغيري؟ أم تطوير؟تحسني

رقهـا طوسـائل االتـصال املختلفـة وتركيز نظرا لحجم الهالة اإلعالمية و

 املتتابع عىل وتر املقررات الرشعية والدعوة إىل تحسينها أو تغيريهـا ستمرامل

مــر لغــري ذوي ، مــام يــصور األاالصــطالحاتأو تطويرهــا أو نحــو ذلــك مــن 

ن تلـك املـصطلحات أسـامء مختلفـة ملـسمى أاالختصاص بـاملنهج وتطـويره 

واحــد، والواقــع أن أهــل االختــصاص مييــزون بــني مــصطلح تحــسني املــنهج 

)Curriculum Improvement ( ــاج ــري املنه ــوير ) Curriculum change(وتغي وتط

ــ ــه)Curriculum Development(هج نامل ــا مدلول ــل واحــد منه ــاص، إذ لك  . الخ

 من غـري رضورة لتغيـري هفتحسني املنهج عبارة عن تغيري يف مظاهر معينة من

 ).7(املفاهيم األساسية فيه أو يف نظامه

 أما تغيري املنهج فقد يعني تغيريا نحـو األفـضل كـام قـد يكـون تغيـريا 

ضيات قتـنحو األسوأ، وقد يتم يف بعض األحيان بإرادة اإلنسان، وبنـاء عـىل م

، رغبتـه   أوغري أنه قد يتم يف أحيان أخـرى بـدون إرادة اإلنـسانموضوعية، 

 وذلــك حــني يكــون الــسبب فيزيقيــا طبيعيــا أو ماديــا، مثــل عوامــل املنــاخ 
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جهـات أجنبيـة أو خارجيـة قبـل ، وقد يفرض من  الطبيعية وتقلبات األجواء

ع  فالتغيري أشمل وأوسولذلك).8 (فتتغري القيم االجتامعية والعادات السائدة

وهـو مـا ) An Institution(من التحسني إذ قد يعني بطريقة ما تغيري مؤسسة 

 وإن .)Merton( يف كل من األهداف والوسائل كـام يقـول مرتـون ايعني تغيري

 أن تتحقق األهداف بالرضورة، بيد أن تغيـري املنـاهج بنـاء عنيكان ذلك ال ي

عنيـني كالتالميـذ، واآلبـاء عىل هذا البد وأن تجر إىل عملية تغيري يف األفراد امل

واملدرسني، ولجان التخطيط والتطوير والقامئني عىل النظام التعليمـي بـصفة 

 ومع ذلك فإن التغيري يظل يف أساسه متسام عـادة بـصفة الجزئيـة، .)9(عامة

 .حيث ينصب االهتامم األسايس عىل جزء معني أو جانب ما من املنهج

غرق جميـع جوانـب املوضـوع أما التطوير فيمثل عمليـة شـاملة تـست

 ).10(املراد تطويره، كام يرتبط بجميع العوامل املؤثرة يف هذا املوضوع

واألصل أن التطوير القائم عىل أساس علمـي ال يـؤدي إال إىل االزدهـار 

 ).11(والتقدم اإليجابيني بخالف التغيري

 وإذا كان التغيري قد يحصل أحيانا بدون إرادة اإلنسان، بل يفرض عليه

 ة يــقــرسا إمــا بــسبب عوامــل فيزيقيــة ماديــة أو طبيعيــة أو حــضارية وقيم
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خارجية وأجنبية فإن التطـوير ال يـتم إال بـإرادة اإلنـسان وبنـاء عـىل رغبتـه 

 ).12(الصادقة

ية، بيـد قـضإن هذه التفاصيل تعد رضورية يف أوساط املعنيني بهذه ال

حة املجتمـع بفئاتـه أن املوضوع الذي يخرج من حيز أهل االختصاص إىل سا

ل مــن املتعــذر ضــبط إيقــاع هــذه املفــردات أو الــتحكم يف جعــورشائحــه ي

 ولكن ومهام يكن من أمر فإن التحسني أو التغيري أو التطوير الذي .مدلوالتها

الرفض املطلق، واالستجابة املفتوحة بال  ياتجاه يدور حوله الجدل الحاد بني

ذي يقـرتب مـن التطـوير عنـد أهـل حدود ، وهو التغيري الكيل الفلـسفي الـ

" التطـوير"االختصاص يف شموله وسعته ولكـن مبعنـى سـلبي معـاكس وهـو 

 .-  إن صح الوصف–املدمر 

الـصيغة التـي ميكـن أن متثـل  فإنوخروجا من هذا اإللباس والتداخل 

عقدا أدبيا وتربويا جامعا بني كل حريص عىل اإلصالح والتـصحيح بنـاء عـىل 

يات داخليــة اجتامعيــة واقتــصادية وسياســية وثقافيــة رغبــة ذاتيــة، ومقتــض

  تقــرض رضورة املراجعــة بــني الحــني و اآلخــر للمقــررات الــرشعية ؛وســواها

ــضغوط  ــوخ ل ــن الرض ــدا ع ــع، بعي ــيم املجتم ــدين ، وق ــت ال ــار ثواب  يف إط

الخارج وصداها الداخيل، وليسم بعد ذلك تحسينا، أو تغيـريا، أو تطـويرا، أو 

 ، أو إصالحا، أو تصحيحا أو مـا شـئت أن تـسميه، فـالعربة ديدا، أو تحديثاجت
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خاصـة وقـد بلـغ األمـر مـن "  واملعاين ال باأللفاظ واملباينالدالالت"ستبقى بـ

 .اإللباس هذا املدىوالتداخل 

 :أسس التطوير

وإذا كان األمر عىل ذلك النحو مـن التفـصيل والتبـاين بـني كـل لفـظ 

رباء املنــاهج ومــصمموها هــو وآخــر فــإن أشــهر مــصطلح تواضــع عليــه خــ

 حــديثهم تحــت هــذا العنــوان غالبــا ألنــه مــرادهم ردولــذلك يــ" التطــوير"

 ولكــنهم يف الوقــت ذاتــه يخــضعون عمليــة ،لعمليــات اإلصــالحية للمــنهجبا

 ):13(التطوير هذه لجملة أسس أو ركائز أبرزها

 .ـ التخطيط

 .ـ مراجعة األهداف الرتبوية وإعادة صياغتها

 .طوير عىل دراسة علمية للتلميذ والبيئة واملجتمعـ استناد الت

 .ـ تجريب املنهج املطور

 .ـ الشمول والتكامل

 .ـ االستمرارية

وحني يتم استعراض هـذه األسـس ومنهـا مراجعـة األهـداف الرتبويـة 

 وإعادة صياغتها فإن ذلك ليس عىل إطالقه بل هـو ينطلـق مـن أس األسـس 
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ـــري – ـــح التعب ـــداه و و– إن ص ـــه وس ـــتنادلحمت ـــو االس ـــسفة ه  إىل الفل

 ولهذا فـال حـرج مـن أي تطـوير مـا دام .)14( يف املجتمع)العقيدة (الرتبوية

ار عىل القول بأن ال مـسوغ يحتكم إىل عقيدة املجتمع وقيمه وثوابته، واإلرص

إلعادة النظر بالتطوير أو التحسني، أو التغيري بذريعة عـدم مواءمـة الظـرف 

قلق وتدفع للجدل عىل التبعث روز ظواهر سلبية تجاهل بيالزماين أو سواه، 

  يف فكــر)قبـل البعيــد( لآلخــر القريــب واإلقـصاء واالنغــالق غلوكــال املـسوغ

ولن يتم معالجة ذلك عىل . تعيش اليوم بني ظهرانينا  وجامعاتأفراد وسلوك

 مـن خـالل إدراك مـدى األثـر الـذي ترتكـه انطلقنـانحو جـاد وفعـال إال إذا 

 فإذا كانت بعض الجامعات املغاليـة . يف سلوك من نشئ عليها"األيديولوجيا"

 كانوا باألمس القريب معها حيـث حمـل ناليوم تعلن منابذتها لفرقائها الذي

أولئك السالح عىل حني مل يجزه هـؤالء فـال نـنس أن الفكـرة تـسبق الحركـة، 

واملعلوم أن حملة السالح تلقوا تعاليمهم وتربيتهم الخاصة مـن رمـوز هـذه 

عــرب منــابر ووســائط عديــدة لــيس مــن بينهــا املقــررات الرســمية ،املدرســة 

 وبعض هؤالء الرمـوز وإن مل يقـصدوا املـآالت الـسيئة التـي آلـت بالرضورة، 

 هـو هـذا الحـصاديف الرتبيـة غـري أن نتـاج التعبئـة الخاطئـة إليها تـربيتهم، 

االسـتدراك ،فيام يـشبه عالن براءتهم من هذا املسلك هم إل املر، الذي اضطر

 الواقـــعو. املتـــأخر الهـــادف إلعـــالن الـــرباءة ونيـــل الخـــالص الـــذايت
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، ميثـل نتيجة سلوكية طبيعية لفكر نظري معـوج أن هذه املخرجات املؤسفة

 ولنتذكر مرة أخرى أن مصطلحات عقيـدة .مدخال ته األساسية  هؤالء الرموز

لجهـاد وهدفـه، الفرقة الناجية، والطائفـة املنـصورة، ومفهـوم اوأهل السنة، 

وفرض الجزيـة وعلتهـا، ومبـدأ الـوالء والـرباء، عـىل سـبيل املثـال حـني يكـرث 

 محدودة ظهرت يف زمان فئة تفسريات أحادية شاذة أو خاصة بفقيدها وردت

بوصـفها   تلـك االجتهـادات الـشاذةما ملالبسات تاريخية معينة، فتقدم اليوم

حق اآلخر القريب قبل اآلخر  يلواإلقصاءالحق الذي ال حق سواه، فإن النفي 

البعيد، ولنئ خلت مقررات التعليم النظامي من ذلك فال تخلو منهـا وسـائط 

ــب ــدوات والخط ــارضات والن ــدروس واملح ــرب ال ــرى ع ــة األخ ــة الرتبي  وجمل

يف املناســبات املختلفــة، وإال فمــن أيــن جــاءت هــذه  الفعاليــات واألنــشطة

 غلـوا هـاارى اليـوم أكـرث رموزيتب لتي اة الفهوم الشاذهاملصطلحات وفق هذ

واألمل أن تتبلور جملة هذه املراجعـات لتـصبح .بالتسابق إلعالن الرباءة منها

منهجا شجاعا مستمرا ينشئ عليهـا الجيـل املعـارص ،وجيـل املـستقبل بـإذن 

 .ظواهر مؤقتة فرضتها تداعيات األحداث األخرية  ، ال أنهاالـلـه

الـرصيح  التنـصيصالبد أن تتضمن ولذلك فإن عملية اإلصالح املأمولة 

أو تـضمينها عـرب مـواد الرتبيـة اإلســالمية   جديـدةسـواء عـرب مـواد مـستقلة

  فـــضال عـــن القريـــب–واالجتامعيـــة مفـــردات القبـــول بـــاآلخر البعيـــد 
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 والتعايش الحضاري بني األمم، ذات األديان املختلفة، وتحرير النزاع حـول – 

ء، وكـذا الرتبيـة عـىل التـآخي يف ظـل مفهوم الجهاد وفق رأي جمهور العلـام

بـة، ئة الحـوار الغاضفريـ حيـاءالخالف املرشوع بآدابه وقيمـه وأخالقياتـه، وإ

وقيمة النقد الذايت البناء، وتجسيد ذلك يف أساليب الرتبية ووسائلها من قبـل 

املعلمني بعـد ذلـك، وكـذا تبيـان ومنفذيها من ناهج، القامئني عىل تصميم امل

نكر وطرقه ودرجاته، والعمل عىل إيجاد التوازن يف التنشئة بـني فقه تغيري امل

ــة، وال ــة والجــسمية عقلجوانــب الشخــصية الروحي ــة والنفــسية والوجداني ي

والتأكيد عىل نسبية الحقيقة يف قضايا االجتهاد ذات العالقة بفـروع األصـول 

سية أو األحكام العملية وما يندرج يف إطارها من رؤى وتباينات تتصل بالسيا

الرشعية، أو األحكـام الـسلطانية، أو فقـه املـصلحة واملفـسدة وحـق التعبـري 

للجميع ، عىل املستوى الفردي والجامعي يف ظل الثوابـت العامـة للمجتمـع 

 . املشرتكة بني أفرادهوالقوا سم

ــيم  ــه التعل ــذي يعــاين من ــضعف العــام ال ــك مظــاهر ال  أضــف إىل ذل

 ن الناميـــة واملجتمعـــات اإلســـالمية األســـايس والثـــانوي والعـــايل يف البلـــدا

يف مقدمتها، مبا يف ذلك الضعف يف منـاهج التعلـيم الـرشعية، إن مـن حيـث 

بـة والنمطيـة والتكـرار واالجـرتار اتمفردات املقررات أو من حيث مظاهر الر

 ف الحقيقي العام يف الهيئات التدريـسيةضعوالحشو، أو من حيث مظاهر ال
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ادا وتـسلحا بالثقافـة املهنيـة الخاصـة والثقافـة ومنها الرشعية تـأهيال وإعـد

 الــضعف الظــاهر أحيانــااإلســالمية والعامــة، وااللتــزام بــأخالق املهنــة، مــع 

 تقنيـــة وال ســـيام مـــن الناحيـــة ال،بتطـــورات العـــرص وتحـــديات املرحلـــة

 علـم وفقـدان امل،مام يتـسبب يف الوقـوع يف االغـرتاب الزمـاين) ةالتكنولوجي(

الـذي بإمكانـه ) Hidden Curriculum(ح املـنهج الخفـي جملة من عنارص نجـا

 اقرتضـنا  إذاتوظيفه إيجابيا إىل أقىص نطاق، وهـو مـاال عـذر لـه فيـه البتـة،

 .املنهج الرسمي الظاهر واملكتوب ضعفتذرعه ب

 مـن الوسـائط الرتبويـة هـذه القـضايا ّ أي تـويل الومن املحزن أكرث أن

فيه بعضها قدرا مـن ذلـك فإنـه يظـل ويف الوقت الذي تطرق  .اهتامما يذكر

رهنا باملناسبات والظروف الطارئة، ويف العـادة يـتم تناولـه بـشكل ضـعيف، 

ر حينا، وخفي حينا آخر، بـني ف مسطح مع الوقوع يف تناقض سا،، هشتزأمج

أطاريح بعض القامئني عىل شـئون التوجيـه والتوعيـة يف املـساجد وفتـاواهم 

وسائل اإلعالم، وما تبثه أو تذيعه أو تنرشه وبعضهم من جانب، وبينهم وبني 

من جانب آخر، وهنا تزداد املشكلة تعقيدا، والجيل حرية، ويبقى املـصلحون 

 .املخلصون يحرتقون يف أماكنهم

والبد من اإلشارة هنا إىل أن الوسيط اإلعالمي الـذي يفـرتض أن يكـون 

ـــب، وخاصـــة عـــرب   الرديـــف والرافـــد األقـــوى للمدرســـة يعمـــل يف الغال
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قنيته الرسمية، يف االتجاه املضاد، حيث يشايع التنشئة املنحرفـة مـن خـالل أ

عرضــه ألفــالم العنــف، حــني يركــز عــىل الرجــل الحديــدي والخــارق، واآليل، 

إلخ وكذا بعض املسلسالت املتلفزة فإن بعـضها ال .. الذي ال يهزم مانوالسوبر

 درج عـىل العنـف، يخلو من إيحاء ورمبا سـفور بـأن البطولـة إمنـا هـي ملـن

 ."القبضايات"وسلك مسلك 

أما ما يسمى بأفالم الكرتون التي تشغل الحيز األكرب من فراغ األطفـال 

وحتى الناشئة الكبـار، فـإن سـوقها رائجـة يف الوسـائل املرئيـة، وتهـتم هـذه 

األفـــالم غالبـــا بحكايـــات املغـــامرات، وزرع الخرافـــة يف نفـــوس الناشـــئة 

ىل جانب غرس مسلك العنف كنمط سـلويك، يرمـز إىل واالهتاممات التافهة، إ

التفوق والنجومية وذلك كله يعني تنشئة مبكرة عـىل تقبـل  ومعاين العظمة

 . التوفيق الـلـه ،وبهذه الظاهرة وسلوك مسلكها
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 الورقة الثانية

 منفلسفة صناعة منهج الرتبية اإلسالمية يف التعليم العام يف الي 

 :ّمقدمة

ًبشقيه األسايس والثانوي إطارا عاما يتلقى  ّميثل التعليم العام يف اليمن ً

ِّفيه املتعلمون جملة مـن املعـارف الهادفـة إىل بلـورة شخـصية املـتعلم مـن  ِّ

ّ، لتهيئـه بعـد )الـنفس حركيـة(والوجدانية واملهارية جميع أبعادها املعرفية 

ذلك إىل تحديد الوجهـة العلميـة التـي يجـد نفـسه فيهـا، أو أقـرب إليهـا يف 

العلمي واألديب، كـام ميكنـه أن يـشق طريقـه يف األقـسام : املجالني الرئيسني 

 .الثانوية األخرى كالتجاري والفني 

 لعمـوم املتعلمـني يف مرحلـة ّوال شك أن املقررات الدراسية التي تقدم

 التعلــيم األســايس وجــزء مــن الثــانوي ليــست يف مــستوى واحــد مــن حيــث 

العالقــة املبــارشة بشخــصية املــتعلم مــن زوايــا االنــتامء الــوطني والقــومي 

ّفمقـــررات الرتبيـــة اإلســـالمية ، واللغـــة العربيـــة ، . واإلســـالمي واإلنـــساين

تعلم يف أي مــستوى درايس أو واالجتامعيــات ال ميكــن أن يــستغني عنهــا املــ

ًمرحلة، أو تخصص وإن اختلف الوزن النسبي لها بني املتعلمـني، تبعـا ملـدى 

 ًالقــرب والبعــد التخصــيص، الــذي يبــدأ مــن الثــاين الثــانوي، إيــذانا بتكامــل 
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شخــصية املــتعلم وقدرتــه يف تحديــد مــستقبله العلمــي يف التعلــيم العــايل 

 ) .الجامعي(

ــإن  ــق ف ــة اإلســالمية ذو  الحــديث عــن مــنهجمــن هــذا املنطل الرتبي

خصوصية من زاوية أهميتها لكـل مـتعلم، بـال فـرق بـني مـستوى وآخـر، أو 

لذلك كانت مالزمة هذه املادة للطلبـة . مرحلة وأخرى، أو تخصص وتخصص

ًابتداء من الصف األول من املرحلة األساسية وحتى نهاية الصف الثالث مـن 

 –وإذا تذكرنا أن مادة الثقافـة اإلسـالمية . قسامهااملرحلة الثانوية يف أي من أ

 تـصاحب الطالـب الجـامعي يف سـنة دراسـية هـي األوىل –عىل سبيل املثال 

عادة عند انتقاله إىل التعليم العـايل الجـامعي بالنـسبة للجامعـات الرسـمية 

فـإن ذلـك  ّكالتزام مبقررات اتحاد الجامعات العربية وتوصـياتها؛) الحكومية(

ؤكد البعد الحضاري الذي تهدف إليـه فلـسفة التعلـيم بقـسميه العـام إمنا ي

 .والجامعي يف اليمن 

إذا تأكّد لنا ما سبق فإنه يصبح من فـضول القـول بالنـسبة لفئـة مـن 

املعلمني واملتعلمني واملثقفني وكل ذي صلة بـالهم الرتبـوي والتعليمـي عـىل 

مـي يف يشء رضورة مستوى مـن اإلدراك والفطنـة أن لـيس مـن املنطـق العل

 إقحام تفريعات كل فرع من فـروع مـاديت الرتبيـة اإلسـالمية وعلـوم القـرآن 
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ًابتداء من التفسري والتوحيد والحديث والفقه وانتهاء بالـسرية إللـزام جميـع  ً

 .طلبة التعليم العام بذلك 

رمبا تجاهلـت ذلـك املنطـق العلمـي عـىل بداهتـه، غري أن فئة أخرى 

مخرجات طلبة التعليم العـام إىل عامـل  يفالضعف العام  وكأمنا تعزوراحت 

ٌ محدودية التعمق يف املحتوى املعـريف للمقـررات التـي - يف نظرها-واحد هو

وإذا مـا جئنـا إىل الرتبيـة  .يتلقونها أثناء مرحلتي التعلـيم األسـايس والثـانوي

 مـن  أن خريجيها مل يبلغـوا درجـة- من هذه الوجهة-اإلسالمية فإن آية ذلك

ــالف ــه الخ ــسائل، وأوج ــروع امل ــىل إدراك ف ــادرين ع ــم ق ــضلع تجعله  ّالت

 وكأن ذلك محمدة يف حق املتعلم والتعلـيم، ، بني املذاهب والفرق اإلسالمية

 وألن. عــىل حــني تــشهد األصــول الفلــسفية والنفــسية للرتبيــة بخــالف ذلــك

  فـإن  املنطق العلمـي والرتبـوي يقـضيان بتقـويم النتـائج بداللـة األهـداف؛

ــة والتعلــيم يف  ــيمنًأحــدا مــن القــامئني عــىل مؤســسات الرتبي  أو ســواها  ال

ٍمن البلـدان العربيـة واإلسـالمية مل يـزعم أن مـنهج علـوم القـرآن أو الرتبيـة 

ــت، أو  اإلســالمية ــامل مف ــذه تخــريج ع ــصميمه وتنفي ــن وراء ت ــستهدف م  ي

 األسـاس  أو نحـو ذلـك، بـل اسـتهدف بالدرجـةّ أو مفرس جهبـذ،فقيه راسخ،

تزويــد عمــوم املتعلمــني بالقــدر املناســب مــن املعــارف الــرشعية الالزمــة، 

  لتوعيتهم بواجباتهم الرشعية والسلوكية، وتحصني عقولهم وأخالقهم مـن أي
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تأثر سـلبي نـاتج عـن االحتكـاك ببيئـتهم سلويك، أو  اخرتاق فكري أو أخالقي

ل التخصيص الذي يتناسب الخاصة أو العامة ،إىل جانب تهيئتهم الختيار املجا

 .واتجاهاتهم واستعداداتهم وإمكاناتهم العلمية واملادية 

يف ضوء هذه الحقيقة املوضوعية ال يجـوز تجاهـل أبجـديات األصـول 

ًالرتبوية لعلم نفس التعلم املتصل مبنهج التعامل مع املتعلم؛ وفقـا لطبيعتـه  ّ ّ

، اته واتجاهاتـهمن حيث مراعـاة منـوه وسـنه ودوافعـه وقدراتـه واسـتعداد

وكـذا طبيعـة الـتعلم مـن حيـث  ، وكل املكونات النفسية لشخصيتهوعرصه،

واتجاهاتـه  ، املـتعلمعمرمراعاة موضوع التعلم ومحتواه، ومناسبته ملستوى 

الخ ثـم مراعـاة بيئـة الـتعلم ... املعرفية والوجدانية والسلوكية النفس حركية

 .بشقيها االجتامعي والطبيعي 

 ًلداريس الرتبية عموما، وعلـم الـنفس الرتبـوي بوجـه خـاص؛ أنومن املعلوم 

النظريـة الـسلوكية :  مثة نظـريتني سـائدتني يف علـم نفـس الـتعلم إحـداهام

ــة ــىل االرتباطي ــز ع ــي تركّ ــري الت ــاميل املث ــتجابة  ع ــىلواالس ــوم ع ــي تق  الت

عن طريـق   إمناء شخصية املتعلم من النواحي العقلية والوجدانية واملهارية،

 .اعله مع الخربات املعرفية يف البيئـة مـن خـالل العمليـات العقليـة العليـاتف

 ولكل مـن النظـريتني نظريـات فرعيـة، ).املجالية(واألخرى النظرية املعرفية 

 ، ومـن أبـرز)بـافلوف(نظرية ) السلوكية االرتباطية(من أبرز نظريات األوىل 

 



 املناهج الرتبوية وتحديات املرحلة
 

37 
 

ومـن روادهـا كهلـر ) لتالجـشتا(نظرية ) املعرفية املجالية (نظريات الثانية 

ًوما يعنينا هنا هو النظرية األكرث اعتامدا وقبوالً يف أوساط الدراسـات .وكوفكا

 .النفسية املرتبطة بالتعلم، ذات الصلة مبا نحن بصدده 

 ورموزهــا ومــع أن لكــل مــن النظــريتني الرئيــستني منطقهــا ودالئلهــا

ً، نظـرا ً حاليـاً حـضورا؛ إال أن النظرية املعرفية املجاليـة هـي األكـرثومؤيديها

 . كل جوانب املتعلم وعملية التعلملشمولها واتجاهها الكيل يف الرتكيز عىل

 أو ّمن غـري تعـسف-إن شئنا ربط هذه األخرية مبنهج الرتبية اإلسالمية

ً ارتباطا عضويا بني النظرية املعرفية املجالية وفق  فإننا سنلحظ-تبسيط مخّل ً

القامئـة عـىل مخاطبـة كـل املفرتضـة ية اإلسـالمية مفهومها السابق وبني الرتب

ًجوانب شخصية املتعلم وجميع مواقف التعلم، ووفقا للخربات الذاتية التـي 

 .مير بها املتعلم 

ــيم األســايس  ــل املــتعلم يف التعل ــازع إىل تحوي ــع أن املقــرتح الن والواق

عــامل  ( إىل فقيــه أو مــتكلم–والثــانوي بالنــسبة إىل مــادة الرتبيــة اإلســالمية 

 أقـرب إىل )العلـوم الـرشعيةأو   الفكـر اإلسـالميتوحيد، أو مـشتغل بقـضايا

النظرية السلوكية االرتباطية إذ الرتكيز فيها متجه نحو بعد واحد هـو البعـد 

  مـسائل، أو)عقديـة، أو فكريـة ( كالميـة  أفكـاراملعريف القائم عىل مثري هو

حيـان بقـدر غـري يـسري مـن فقهية أو نحوهام، وكالهام يتسم يف كثري مـن األ
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جيب هـو مـتعلم منطـي أحـادي األفكار املتعارضة، واآلراء املتـشعبة ، ومـست

 .يف شخصيته  ببعد واحدًغالبا ، استثري التكوين

 ينـضح -كمعظم املجتمعات اإلسـالمية-وإذا تذكرنا أن املجتمع اليمني

حة وغـري بالعديد مـن األفكـار الكالميـة، واملنـازع الفقهيـة املذهبيـة الـرصي

الرصيحة، وأن بعض هذه األطـراف تنـادي بتخـريج املـتعلم عـىل نحـو مـن 

ّالتــضلع والرســوخ يف مــادة الرتبيــة اإلســالمية، عــىل حــني تــضمر يف أعامقهــا 

ًاستهداف فكرها أو مذهبها بـالقبول واالنتـشار عـىل حـساب غريهـا دحـضا 

ّوتفنيدا؛ فإن الضحية يف األول واألخري هو املـتعل ستهدف بتلـك ُ يـالـذي ملم، ً

. ًسواء كان محسوبا عىل هذا الطـرف أو ذاك، وما كان له ذلك، ً عمليااألبعاد

ولهذا كان تركيز املنهج الحايل عىل اختيار أرجح اآلراء بصورة عامة عىل األقل 

ًبني فريق التأليف أو مذاهبهم، سعيا لتجنيب املتعلم اإلثارة التي ال تلبث أن 

ال متلـك مـن  ، حيـثًاخيل غالبا بـني املـتعلم وذاتـهتستحيل إىل رصاع ذايت د

اإلمكانــات املعرفيــة العقليــة، أو الوجدانيــة االنفعاليــة، أو املهاريــة الــنفس 

حركية ما يجعلها قادرة عىل استيعاب خلفية النـزاع وأبعـاده، عـىل نحـو مـا 

ــامعي  ــايل الج ــيم الع ــة يف التعل ــل الالحق ــصون يف املراح ــستوعبه املتخص  ي

. ، أو لدى الدارسني يف املؤسـسات املعنيـة الرسـمية وغـري الرسـميةوما بعده

 ًذلك أن ليس كل متعلم يف إطار التعليم العـام مهيئـا مـن النـواحي العقليـة 
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والوجدانية واملهارية لدراسة مادة الرتبيـة اإلسـالمية عـىل هـذا النحـو الـذي 

يـك عـن يتصوره بعض ذوي الطموح الجامح من غري حكمة موازية، هذا ناه

ّأن املستوى العمري، والدافعية، والرغبة يف الدراسة عىل ذلك عىل النحو مام 

 . طلبة التعليم العام– إن مل يكن كل –ال يتوافر يف معظم 

مصممي مناهج الرتبية اإلسالمية من املفرتض أن يف ضوء ما تقدم فإن 

التعلم بوضعها الراهن، قد راعوا جملة اعتبارات موضوعية تتصل بعلم نفس 

 :من أبرزها

 مراعاة منو املتعلم، وسنه، وقدراته، ودوافعه، واتجاهاته. 

  والتسلــسل املنطقــي )الــسيكولوجي(ّالتــدرج أو الرتتيــب، النفــيس ،

 .العقيل 

 حيث تطفح بالعديد مـن األفكـار واآلراء الكالميـة البيئة ومالبساتها ،

 .والفقهية 

 ٍبية اإلسالمية إحـدى متطلبات التنمية، وحاجات سوق العمل، إذ الرت

ملــن رام مواصــلة دراســتها بعــد الثانويــة يف إطــار ) املحرتمــة(املهــن 

قـسم الدراسـات اإلسـالمية أو علـوم القـرآن بالنـسبة : كليات الرتبية

لسلك التدريس، أو كليـات الـرشيعة واألقـسام الـرشعية يف الكليـات 
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تربيز يف املهنـة األخرى، ملن رام العمل القضايئ والقانوين أو اإلفتاء وال

 .ذات الصلة بالتخصص الرشعي 

 :فلسفة صناعة املنهاج يف تاريخ الرتبية اإلسالمية 

ُويك ال يفهم أن تناول هذا املوضوع يف هذا الظرف تسويق لوضع قائم 

ّيــستند إىل األســس النفــسية الغربيــة، عــىل نحــو تنــد عنــه فلــسفه الرتبيــة 

تاب الكريم والسنة املطهرة الصحيحة؛ الك:  املعصومة املصادرٍاإلسالمية ذات 

. فإن من املناسب إيـراد الـشواهد التاليـة املؤكـدة لجملـة األفكـار الـسابقة 

 :وسنبدؤها باالعتامد عىل السبق التاريخي عىل النحو التايل 

من خـص بـالعلم (  أخرج البخاري يف صحيحه، يف كتاب العلم ، باب -

 الـلــهريض -قول عيل بـن أيب طالـب  ) ًقوما دون قوم ، كراهية أن ال يفهموا

 )1". ( ورسولهالـلـهُون، أتحبون أن يكذب حدثوا الناس مبا يعرف : " -عنه

النهي عن الحـديث بكـل ( ومثله ما أخرجه مسلم يف صحيحه يف باب 

مـا أنـت : "  قـال - عنـهالـلــهريض - بـن مـسعود الـلــهعن عبـد ) ما سمع

ًمبحدث قوما حديثا ال تبلغه ع ً  )2". (قولهم إال كان لبعضهم فتنهِّ
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ــتالف يف  ــة، واخ ــروق فردي ــود ف ــىل وج ــوح ع ــدالن بوض ــران ي واألث

ــات  ــتعدادات والرغب ــات واالس ــدرات واإلمكان ــاوت يف الق ــات، وتف االتجاه

ًوالدوافع بني املتعلمني، ولذلك كـان اإلرشـاد بينـا عـىل رضورة مراعـاة ذلـك  ّ ّ 

 .كله 

 كتـاب العلـم ، بـاب العلـم قبـل كام أخـرج البخـاري يف صـحيحه ، يف

كونوا ربانيني علـامء فقهـاء : "  قال - عنهامالـلـهريض -العمل عن ابن عباس 

ِّالرباين الذي يريب الناس بصغار العلم قبل كباره : ويقال ".  َّ) .(3( 

ّوهذا هو تفـسري اإلمـام البخـاري ملعنـى الربـاين، أي الـذي يتـدرج يف  َّ

ّ مقـام موقـف الـتعلم، ومـستوى املـتعلم، مـن تربيته وتعليمه بحيث يراعي ّ

شــارح صــحيح (ولــذلك يقــول اإلمــام ابــن حجــر . جميــع نــواحي شخــصيته

والحاصـل أنـه اختلـف يف هـذه : " عقب إيراد البخاري لهـذا األثـر) البخاري

َّالنسبة هل هي نسبة إىل الرب، أو إىل الرتبية، والرتبية عىل هذا للعلم، وعىل 

واملراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وبكبـاره . لمهما حكاه البخاري لتع

وقيـل بعلـم جزئياتـه قبـل كلياتـه، أو فروعـه قبـل أصـوله، أو . َّما دق منهـا

 )4". (ِّمقدماته قبل مقاصده 

ويالحظ أن مقصد ابن حجر بالفروع هنا املسائل اليسرية ذات العالقة 

، التـي تتطلـب )كالميـةال(بأحكام الدين وأساسـياته قبـل املـسائل األصـولية 

 .ًمستوى من املقدرة العقلية والنفسية كبريا 
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وإذا ما وقفنا عىل طرف من فكر أعالم الرتبيـة اإلسـالمية األوائـل مـن 

املغرب واملرشق عىل حد سواء تجاه هذه املسألة؛ فإننا سـنجد محققـيهم ال 

 .يختلفون حولها 

: بـد الـرب األندلـيسو عمر يوسف بن عوعىل سبيل املثال فهذا اإلمام أب

عىل جوهر مثـل تلـك ) جامع بيان العلم وفضله (يؤكد يف كتابه )هـ463:ت(

 .اآلثار السابقة، ويورد يف معرض التأكيد عىل رضورة مراعاة تلك املعاين 

ًوأورد أثـرا عـن ) كيفية الرتبـة يف أخـذ العلـم : (ًوقد بوب بابا عنوانه 

 يونس ال تكابر العلم ، فـإن العلـم يا:" قال ابن شهاب : يونس بن بريد قال 

أودية ، فأيها أخذت فيـه قطـع بـك قبـل أن تبلغـه ،ولكـن خـذه مـع األيـام 

والليايل ، وال تأخذ العلم جملة ، فإن من رام أخذه جملة ، ذهب عنه جملة، 

 )5". (ولكن اليشء بعد اليشء مع الليايل واأليام 

 ضـمن حديثـه عـن يـورد) هــ505:ت(وهذا اإلمام أبو حامـد الغـزايل 

ِّآداب املتعلم واملعلم يف سفره العظيم  ًثالثا من وظـائف  )إحياء علوم الدين(ِّ

: الوظيفـة الخامـسة : " ِّاملتعلم ذات صلة مبارشة مبـا نحـن بـصدده فيقـول 

ًوهي أن ال يدع لطالب العلم فنا من فنون العلـم املحمـودة ، وال نوعـا مـن  ً

ّأنواعه ، إال وينظر فيه نظرا يط لع عىل مقصده وغايته، ثم إن ساعده العمـر ً
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َّطلب التبحر فيه، وإال اشتغل باألهم منه واستوفاه، وتطرف من البقية ، فإن  ُّ

 )6). (العلوم متعاونة، وبعضها مرتبط ببعض 

ِّوهو بهذا التوجيه للمتعلم يؤكِّد ما سبق أن ذكرناه مـن أن املتعلمـني  ِّ

ولـذلك فإنـه يـسع . انـات املختلفـةليسوا يف مستوى واحد مـن حيـث اإلمك

ِّطالب العلم الجاد اإلملام بجملـة تلـك العلـوم عـىل نحـو مـا، مـع تبحـره يف 

بعضها، هذا مع مالحظة أن حديثه عن طالب العلم الـرشعي يف زمنـه، دون 

ّأن يعنيــه هــذا الكــم املتنــاثر مــن العلــوم واملعــارف الطبيعيــة والتطبيقيــة 

ماننا، ومع ذلك مثة إملاحة لطيفة يف حديثـه هـي واإلنسانية واالجتامعية يف ز

ّللامدة الذي نتحدث عنه اليوم يف ) السيكولوجي(اإلشارة إىل الرتتيب النفيس 

 :بناء املناهج ، ويف الوظيفة السادسة نجده يقول 

أن ال يخــوض يف فــن مــن فنــون العلــم دفعــة، بــل يراعــي الرتتيــب، " 

ًسع لجميـع العلـوم غالبـا، فـالحزم أن ويبتدئ باألهم، فإن العمر، إذا كان يت

ِّيأخذ من كل يشء أحـسنه، ويكتفـي منـه بـشمه ، ويـرصف جـامم قوتـه يف  ِّ

امليسور من علمه إىل استكامل العلـم، الـذي هـو أرشف العلـوم، وهـو علـم 

 .ُوهو بذلك يشري إىل ما يعرف بالرتتيب املنطقي للامدة ) 7". (اآلخرة 

: " املعنى حني يقول يف الوظيفة الـسابعة ًويزيد األمر تأكيدا عىل هذا 

ًفن حتى يستويف الفن الذي قبله، فـإن العلـوم مرتبـة ترتيبـا  أن ال يخوض يف ّ ّ
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َّرضوريا، وبعضها طريق إىل بعض، واملوفق من راعى ذلك الرتتيب والتـدريج  ً

) ."8( 

ِّيف مقدمته الشهرية يحمـل ) هـ 808ت (وكذا فإن العالمة ابن خلدون 

ِّ طرائق التعليم يف زمنه، تلك التي ال تراعي سن املتعلم ، ومرحلـة بشدة عىل ّ

ًوقد شاهدنا كثـريا مـن  : "-وكأنه يشاركنا النقاش اليوم- َّالتعلم ونحوها فقال

ِّاملعلمني لهذا العهـد الـذي أدركنـا ، يجهلـون طـرق هـذا التعلـيم وإفاداتـه، 

 مـن العلـم ويطالبونـه ِّويحرضون للمـتعلم يف أول تعليمـه املـسائل املقفلـة

ًبإحضار ذهنـه يف حلهـا، ويحـسبون ذلـك مرانـا عـىل التعلـيم وصـوابا فيـه،  ً

ِّويكلفونه وعي ذلك وتحصيله، فيخلطون عليه مبا يلقـون عليـه مـن غايـات 

الفنون يف مبادئها، وقبل أن يستعد لفهمها، فإن قبـول العلـم واالسـتعدادات 

 .ًلفهمه تنشأ تدريجا 

ًأول األمر عاجزا عن الفهم بالجملة، إال يف األقل، وعـىل ِّويكون املتعلم 

ّسبيل التقريب واإلجامل باملثل الحسية، ثـم ال يـزال االسـتعداد فيـه يتـدرج 

قليالً قليالً مبخالفة مـسائل ذلـك الفـن وتكرارهـا عليـه، واالنتقـال فيهـا مـن 

م يف التقريب إىل االستيعاب الذي فوقـه ، حتـى تـتم امللكـة يف االسـتعداد ثـ

 .التحصيل ، ويحيط مبسائل الفن 
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وإذا ألقيت عليه الغايات يف البدايات، وهو حينئـذ عـاجز عـن الفهـم 

والوعي، وبعيد عن االستعداد له كل ذهنه عنها، وحسب ذلـك مـن صـعوبة 

العلم يف نفسه فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله، ومتادي يف هجرانـه وإمنـا أىت 

 .ذلك من سوء التعليم

َّ للمعلم أن يزيد متعلمه عىل فهـم كتابـه الـذي أكـب عـىل وال ينبغي ِّ ِّ

ً للتعلـيم مبتـدئا كـان أو التعليم عنـه بحـسب طبقتـه ، وعـىل نـسبة قبولـه

 )9... " .(ًمنتهيا

 :ّويؤكِّد عىل أسلوب التدرج بقوله 

ًاعلــم أن تلقــني العلــوم للمتعلمــني إمنــا يكــون مفيــدا إذا كــان عــىل " ِّ

ًالتــدريج شــيئا فــشيئا،   وقلــيالً قلــيالً يلقــي عليــه أوالً مــسائل مــن كــل بــاب ً

ِّمن الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب لـه يف رشحهـا عـىل سـبيل اإلجـامل، 

 ويراعي يف ذلك قوة عقلـه، واسـتعداده لقبـول مـا يـرد عليـه، حتـى ينتهـي

َوعند ذلك يحـصل لـه ملكـة يف ذلـك العلـم، إال أنهـا جزئيـة .  إىل آخر الفن َ َ

ايتها أنها هيئته لفهم الفن وتحصيل مسائله، ثم يرجع إىل الفن وضعيفة، وغ

ثانية ، فريفعه يف التلقـني عـن تلـك الرتبـة إىل أعـىل منهـا، ويـستويف الـرشح 

والبيان، ويخرج عن اإلجامل، ويذكر له ما هنالك من الخالف، ووجهه، إىل أن 

ــرت ــم يرجــع وقــد شــدا ، فــال ي ــه ، ث  ك ينتهــي إىل أخــر الفــن، فتجــود ملكت
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ّعويصا وال مبهام، وال منغلقا إال وضحه، وفتح له مقفله، فـيخلص مـن الفـن  ً ً ً

 )10".(وقد استوىل عىل ملكته 

ويتحدث عن رضورة إتقان املادة العلميـة التخصـصية حتـى يكملهـا، 

، )املـواد املنفـصلة(وهذا إشارة إىل ما يعرف اليوم بتنظيم املادة وفق مـنهج 

 . املجاالتوال يخلو من فائدة يف بعض

ومــن املــذاهب الجميلــة والطــرق الواجبــة يف : " يقــول ابــن خلــدون 

ًالتعليم أن ال يخلط عىل املتعلم علامن معا، فإنه حينئذ قلَّ أن يظفر بواحـد  ُ

. ًمنهام إىل تفهم اآلخر، فسيتغلقان معا ويستصعبان ، ويعود مـنهام بالخيبـة

ًوإذا تفرغ الفكر لتعلم ما هو بسبيله، مقترصا  عليه؛ فرمبـا كـان ذلـك أجـدر َّ

 )11". (بتحصيله 

يبدع يف كتابه ) هـ1250:ت(ًوأخريا فإن اإلمام محمد بن عيل الشوكاين 

 طبقات املتعلمني، مبا فحواه أنه ال بد) أدب الطلب ومنتهى اإلرب : (الشهري 

، )امليول واالستعدادات والقـدرات والرغبـات(من مراعاة املعاين سالفة الذكر 

بقات أربع، ثالث منها للـراغبني يف التخـصص، والرابعـة أشـبه بطبقـة وفق ط

 .املثقفني من أصحاب املهن املختلفة 
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إنها ملا كانت تتفاوت املطالب يف هذا الشأن وتتباين املقاصـد : فأقول"

ّبتفاوت همم الطالبني، وأغراض القاصدين؛ فقد ترتفـع همـة الـبعض مـنهم 

ِّلــب لعلــم الــرشع ومقدماتــه يكــون عنــد فيقــصد البلــوغ إىل مرتبــة يف الط

ًتحصيلها إماما مرجوعـا إليـه، مـستفادا منـه، مـأخوذا بقولـه، مدرسـا مفتيـا  ً ً ً ً ًِّ

ًمصنفا ِّ. 

ّوقد تقترص همتـه عـن هـذه الغايـة فتكـون غايـة مقـصده ومعظـم 

مطلبه، ونهاية رغبته أن يعرف ما طلبه منـه الـشارع مـن أحكـام التكليـف، 

 فيـه بنفـسه، وال يحتـاج إىل غـريه، مـن دون أن والوضع عـىل وجـه يـستقل

يتصور البلوغ إىل ما تصوره أهل الطبقة األوىل من تعدي فوائد معـارفهم إىل 

وقـد يكـون مـن . والقيام يف مقام أكـابر األمئـة ونحـارير هـذه األمـة .غريهم

جامعة يرغبون إىل إصالح ألسنتهم، وتقديم أفهـامهم مبـا يقتـدرون بـه عـىل 

ا يحتاجون إليه من الـرشع، وعـدم تحريفـه وتـصحيفه وتغيـري فهم معاين م

إعرابه، من دون قصد منهم إىل االسـتقالل، بـل يعزمـون عـىل التعويـل عـىل 

 .السؤال، عند عروض التعارض واالحتياج إىل الرتجيح

ِّفهذه ثالث طبقات للطلبة من املترشعني الطالبني لالطالع عىل ما جـاء 

ً أو بعــضا، بحــسب اخــتالف املقاصــد، وتفــاوت إمــا كــالً. يف الكتــاب والــسنة

 )12". (املطالب 
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أما الطبقة الرابعة فهي أشبه بالدراسة النظامية اليوم يف التعليم العام 

ملادة الرتبيـة اإلسـالمية، إذ هـي لغـري املتخصـصني، لكنهـا ال تعنـي الوقـوف 

وثم : " ها ّعندها ملرام التضلع يف علوم الرشيعة، فها هو ذا الشوكاين يقول عن

يقصدون الوصول إىل علم من العلوم أو علمـني أو أكـرث لعـرض : طبقة رابعة

.  علـم الـرشع ِّمن األعراض الدينية والدنيويـة مـن دون تـصور الوصـول إىل

 وينبغي ملن كـان صـادق الرغبـة قـوي الفهـم، ثاقـب .فكانت الطبقات أربع

ريـزة، أن ال يـرىض النظر، عزيز النفس، شهم الطبـع، عـايل الهمـة، سـامي الغ

 )13... ". (ّلنفسه بالدون، وال يقنع مبا دون الغاية 
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  : واملراجعالهوامش

ط ، .، د ت، د127، حـديث رقـم 255 ص 1، جــ)مع فتح الباري(صحيح البخاري  )1

 .دار الفكر : بريوت 

املكتبـة : ط القـاهرة .ت ، د .  ، د 76 ص 1، جــ )مع رشح النووي(صحيح مسلم  )2

 .بعتها األمريية ومط

  .160 ص 1صحيح البخاري ، مرجع سابق، جـ  )3

  .160 ص 1رشح صحيح البخاري، مرجع سابق، جـ : فتح الباري  )4

: ،واألثر قال عنـه املحقـق )أيب األشبال الزهريي: تحقيق (جامع بيان العلم وفضله  )5

م، ط الثالثــة، جــدة 1997 -هـــ 1418 ، 352، حــديث رقــم 431 ص 3 ـصــحيح، جــ

 .ابن الجوزي دار : والرياض 

دار : ط ، بريوت .ت ، د.، د) وبهامشه تخريج الحافظ العراقي (إحياء علوم الدين  )6

  .70 ص 1الجيل، جـ 

  .70 ص 1املرجع السابق ، جـ  )7

  .70 ص 1نفسه ، جـ  )8

مكتبـة ودار املدينـة املنـورة والـدار : ط ، تـونس.م ، د1984مقدمة ابن خلـدون،  )9

  .696 ص2التونسية للنرش، جـ

  .695ص  2ـاملرجع السابق ، ج) 10
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 .697ص  2املرجع نفسه ، جـ) 11

، )  يحيــى الــرسيحيالـلـــهعبــد : تحقيــق ودراســة (أدب الطلــب ومنتهــى اإلرب ) 12

دار ابن حـزم ، ص : مكتبة اإلرشاد وبريوت : م ، ط األوىل ، صنعاء 1998-هـ 1419

179-180.  

  .180املرجع السابق ، ص  )13
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 ةالدراسة الثالث

األبعاد املتضمنة للوحدة اليمنية يف املقررات الدراسية للمواد 

 االجتامعية يف مرحلة التعليم األسايس بالجمهورية اليمنية

 :املقدمة وخلفية الدراسة

ًتحتل اليمن من الناحية الحضارية موقعا متميزا عىل سائر الحضارات،  ً

ل عـرب مراحـل وتأثريها يف مختلف شعوب البيئـة العربيـة بوجـه خـاص ماثـ

 لـسانه بلغـة العـرب هـو يعـرب ابـن الـلــهالتاريخ، ذلك أن أول من أنطق 

 9، ج1988ابن منظـور، (قحطان، وهو أبو اليمن كلهم ، وهم العرب العاربة 

ويظهر أن هذا امللك هو الذي عنـاه  ). 192ص8، ج1984، والزركيل، 114ص 

َّصفه أول من وحـد ، بو)1، ص 12-11-2005موقع الوحدة اليمنية، (بعضهم 

اليمن الطبيعية، وبعد توحيـدها قـام بغـزو أرض الرافـدين، واسـتخلف بهـا 

، )بـابليون(أتباعه، ووىل عليها ابنه بابليون الذي بنـى مدينـة حملـت اسـمه 

يف سـياق ) 192 ص8،ج1984(ذلك أن مثـل هـذه األوصـاف ذكرهـا الـزركيل 

 .ترجمته يعرب بن قحطان 

ًأن معينـا وسـبأ ) 61-60، ص1985الشامحي،(حثني ًووفقا لهذا يرى بعض البا

وحمري وقتبان وحرضموت أرسة واحدة يعربية قحطانيـة، امتـد حكمهـا مـن 

 إىل القــرن الــسادس بعــد املــيالد ، وأن لفظــي) م.ق(أول األلــف الرابــع 
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 معني وسبأ لقبان لعبد شمس بن يشجب بن يعرب، لكن غلـب لفـظ األول 

مـن دون أن ينمحـي األول ) سـبأ(غلب الثـاين من دون أن يختفي الثاين، ثم 

وآية ذلك أن قيام الدولة الحمريية مل يقض أو يطمس لقب سبأ، بل أضـافت .

َّعالوة عىل ذلك فإن القرآن الكـريم عـرب عـن جميـع ). ذي ريدان(إليه لقب 

الدول اليمنية بلفظ سبأ ، حيث عرب عن سـبأ يف أواخـر القـرن األلـف الثـاين 

ٍوجئتك من سبإ ِبنبإ يقني( -تعاىل– ـهالـلبقول ) م.ق( ِ َِ ٍ ٍَ ََ َ َ ُ ْ ِ  ٢٢: النملَّ  )َ

ــاَن لــسبإ يف ( : -ســبحانه-وعــرب عــن الحمرييــني بعــد املــيالد بقولــه.  ِلقــد كَ ٍ َ َ ِ ْ َ َ

َمـــسكَنِهم آيـــة جنتـــاِن  َّ َ ٌَ َ ْ ِ ْ فأعرُضـــوا فأرســـلنا علـــيِهم ســـيَل ................... ْ َْ َْ َ َْ َْ ْ َ ََ ََ

ِالعرم ِ َ  ١٦ - ١٥: سبأ)......................ْ

ــرآن  ــسبأ يف نظــر الق ــذلك ف ــة–وب ــبأ - حــسب هــذه الوجه   هــي س

 قبــل املــيالد بعــرشات القــرون، وبعــد املــيالد، وذلــك مــا كــشف عنــه علــم 

ــار  ــشامحي ، (اآلث ــن). 62، 1985ال ــدة م ــة واح ــىل حال ــيمن ع ــن ال  ومل تك

ُّلتوحد ال يلبـث ً أو االنقسام، فقد تشهد فرتات فيها واقعا من اُّ حيث التوحد

أن يتحول إىل وضع من االنقسام، غـري أن الـبعض يـذهب إىل أن القاعـدة يف 

تاريخ اليمن هي الوحدة، وشهود ظاهرة الدول واإلمارات املتعـددة يف فـرتة 

ّواحــدة لــيس إال تعبــريا عــن وضــع اســتثنايئ، اســتبدت بــه نزعــات التــسيد،  ً

ّعيـة التـي قـد تحـد مـن نفـوذ واالستئثار بالسلطة، إىل جانب العوائق الطبي

 ).1، ص2005موقــع الوحــدة اليمنيــة، (الدولــة املركزيــة عــىل أنحــاء الــبالد 
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وبرصف النظر عن مدى دقـة هـذا االسـتنتاج مـن ضـعفه فـإن أسـوأ عـائق 

حقيقي يحول دون تحقيق الوحدة أو إعادة توحيدها أن تسود سياسة القهر 

ومـرضب املثـل التـاريخي يف والغشم، واحتكار السلطة، ومصادرة الحريـات، 

ذلك امللك ذو نواس يوسف بن إسار الحمريي، الذي باءت محاولته يف إعـادة 

توحيد اليمن بالفشل، ذلك أن همه كان مامرسـة اإلرهـاب يف أبـشع صـوره، 

ضد مخالفيه يف املعتقـد، فقـد أقـدم عـىل اضـطهاد كـل مـن اليـدين بـدين 

النـرصانية الجديـد، فانـشغل اليهودية، ومىض يتعقب أمر كل من آمن بدين 

عن السعي إلعادة تحقيق الوحدة باستنفاذ جهوده يف محاربة مخالفيـه مـن 

 ) .1، ص2005موقع الوحدة اليمنية ، (أتباع النرصانية، وقمعهم وإبادتهم 

 :الوحدة اليمنية يف ظل اإلسالم

أما يف ظل اإلسالم فإن دخول اليمن يف اإلسالم أعقب حالة من التمـزق 

ًاع، بدأت تلتئم لحمتها شيئا فشيئا يف ظل اإلسـالم، حتـى أضـحى هـذا والرص ً

صـىل -وقد سعى النبـي . الدين العامل الحقيقي أو الوحيد يف عودة وحدتها

-ّ لتحقيق ذلك الهدف مـن خـالل ثـالث وسـائل تجلـت – عليه وسلم الـلـه

 : يف ثالث مراحل هي –) 232-230، ص1987الشجاع، (حسب 
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  :ألوىلاملرحلة ا. 1

وتبدأ بالهجرة وتنتهي يف العام التاسع الهجـري، حيـث كانـت القبائـل 

 .ًترسل وفودها، فأصبحت بإسالمها جزءا من الدولة اإلسالمية 

 :املرحلة الثانية . 2

صـىل -ويف هـذه املرحلـة قـسم الرسـول . وامتدت حتى حجـة الـوداع

ىل ويشمل املناطق أع:  اليمن إىل مخالفني كبريين أحدهام– عليه وسلمالـلـه

َشـامالً، داخـالً فيهـا صـعدة، وصـنعاء، والجنـد، ) نجران(الجبلية املمتدة من  َ

املمتدة ) تهامة اليمن(ويشمل املناطق الساحلية أو: وآخر أسفل. وحتى عدن

ومل يذكر حرضموت ألنـه مل يـسلم إال .( شامالً ) جازان(ًمن عدن جنوبا حتى 

 ). وأبا موىس األشعري ًمتأخرا، وعني عليها معاذ بن جبل

 :املرحلة الثالثة . 3

صـىل -وهي املرحلة التي جعل فيها النبي . ومتتد من بعد حجة الوداع

 القبائل وحدات اجتامعية ، عليهم زعامؤهم، وهم مبثابة – عليه وسلم الـلـه

الـوايل عـىل املخـاليف التـي : وجعـل يف قمـة الهيكـل اإلداري. القرناء عليهم

 - عليـه وسـلمالـلــهصـىل -ك أصبح اليمن عند وفـاة النبـي تحت يده، وبذل

 :ًمقسام إىل أربعة مخاليف هي 
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 .مخالف تهامة، وعليه الطاهر بن أيب هالة  -

 .مخالف حرضموت، وعليه زياد بن لبيد البيايض  -

مخالف الجند، وعليه معاذ بـن جبـل، باإلضـافة إىل اإلرشاف عـىل بقيـة  -

 .املخاليف

 .ر بن باذان بعد وفاة والده مخالف صنعاء، وعليه شه -

وعىل عكس املتوقع فلم تسهم أحـداث الـردة يف الـيمن التـي توالهـا 

أمثال األسود العنيس، وقيس بن مكشوح، وعمرو بن معد يكـرب، واألشـعث 

بن قيس، وملوك كنده األربعة سوى يف تعميق وحـدة الـيمن وتجـذيرها، إذ 

ًنيـني جميعـا، وفـق مفهـوم ذابت القبيلة يف إطار وحـدة الهـدف العـام لليم

  .الـلـهالتصور اإلسالمي، وهو رفع راية التوحيد، والجهاد يف سبيل 

وأعيد تقسيم اليمن إىل أقسام إدارية ال وحدات قبلية، وهـي صـنعاء، 

َوالجند، وحرضموت، بحيث انتفى من الزعامة أو التولية االعتبار القـبيل، بـل  َ

 .غدت القبيلة وحدة عسكرية السياسية

أصبحت مقاييس التقوى واإلخالص والعمـل الـصالح هـي املـؤهالت و

  ) .290-289 ، ص1987الشجاع،(الحقيقية للزعامة 
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ٍومام يجدر التنبيه إليه أن اليمن كان إبان ظهور الـدعوة اإلسـالمية يف  ّ

مكة املكرمة مبثابة الوطن املحتل، الذي تتنازعه قوى عظمى عاتية متصارعة 

 .منة عليهفيام بينها حول الهي

 بداية األمر، أي إبان - عليه وسلمالـلـهصىل -هذا بعد أن كان الرسول 

ظهور الدعوة اإلسالمية يف مكة يتعامل مع الـيمن عـىل أسـاس عـشائري، أي 

قبائل متفرقه، بحكم أن ذلك واقع قـائم بلـغ حـد االحـرتاب بـني كـل قبيلـة 

ع الحـرب ، التـي تنـشأ مستقلة وجارتها، مام طبع العالقات بينهـا وبعـضها بطـاب

وهـو األمـر ايل يقتـيض تغيـريه ). 148، ص 1987الشجاع، (لثأر، أو لسبب اليذكر 

ّاألخذ بأسلوب التغيري املـرحيل، والتـدرج يف االنتقـال بهـم مـن بيئـة ذات وضـع 

فـإذا أضـفنا إىل ذلـك واقـع . تقليدي معني إىل بيئة جديـدة ذات وضـع مختلـف

لــوطن املحتــل، الــذ تتنازعــه قــوى عظمــى عاتيــة الــيمن الكــيل، إذ كــان مبثابــة ا

ألدركنـا مـدى ) 23،ص1987الـشجاع،(متصارعة فـيام بينهـا حـول الهيمنـة عليـه 

التعقيد الذي استلزم مثل ذلك األسلوب يف التغيري نحو إعادة وحدته، والشك أنـه 

 عليه وسلم األثـر األكـرب يف وحـدة األمـة ككـل، الـلـهكان لشخصية الرسول صىل 

مل تظهر عليها بوادر التفرق إال بعد وفاتـه وكـان أول خـالف حـصل حـول بحيث 

  إذ كـان - عليـه وسـلمالـلــهصـىل -من له األحقية يف زعامة األمـة بعـد الرسـول 
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لألبعاد القبلية والعصبية دورها الكبري يف إثارة نعرة األهلية، وإن كانوا متكنوا 

 املسلمني يـوم الـسقيفة، ّبعد ذلك من حسم الخالف، حني تدخل كبار زعامء

حـسن، (أمثال أيب بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وأيب عبيدة بـن الجـراح، 

 ).216-215ت، ص.د

ومع مستهل القرن الثالث الهجري، وشهود حاله االنقسام بني حـارضة 

ًدولة الخالفة العباسية يف بغداد، وبني أطرافها، انعكس ذلك سلبا عىل وحـدة 

َّزعات، تجسدت يف الدول واإلمـارات املـستقلة التـي اليمن، حيث شهدت تنا

هـ وانتهت بدولة آل حميد الدين عـام 203بدأت بظهور دولة بني زياد عام 

هـ ،وهو ما يعني غيـاب الوحـدة إال مـن فـرتات رسعـان مـا تـضمحل 1382

 ).108-107م،ص1985الشامحي، (

مـع ) سـيةالعبا(والواقع أن االنقسام الذي ظهر عىل الدولـة اإلسـالمية 

 رغـم –مطلع القرن الثالث كان سببه ضعف اهتامم الخليفة هارون الرشـيد 

 مبا بدا من ميل بعض الواليـات إىل -كل ما يقال عن رشاد حكمه إىل حد كبري

األمـني :وعقده والية العهـد مـن بعـده ألوالده الثالثـة. االستقالل عن الخالفة

 ).389-383، ص)ت.د(حسن، (واملأمون واملؤمتن 

  حتــى193قــد كــان للخــالف الــذي بــرز بــني األمــني واملــأمون منــذ و

 ّهـ أثره عىل أطراف الدولة اإلسـالمية دون أن تـسلم الـيمن مـن التـأثر198 
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ً بذلك، إذ تعاقب عىل اليمن يف عهد املأمون وحده أربعة عرش واليا، وهو ما 

سا للزعامات اليمنية يف أجواء الرصاع  لخالفة ، لـيك  يف عقر دار ا–ًأوجد متنفَّ

الـشجاع، (ّتشق عصا الطاعة، وتحارب قوة الخالفة، بغيـة اسـتفرادها بـاألمر 

 ).15-13م ، ص1993

َّومع أن اليمن عاشت فرتات مقدرة أوضاع وحدة كاملة أو شبه كاملة، 

إال أن مــن املحطــات الالفتــة يف تــاريخ الوحــدة اليمنيــة ماحــدث يف القــرن 

الـذي ) اإلسـامعييل(بن محمد الـصليحي َّالخامس الهجري، حيث متكن عيل 

َّمن حصن مسار بحراز، أن يتمكن بعـد قتـال عنيـف مـع ) هـ439(ظهر عام

 السلطان عـيل بـن أيب حاشـد بـن الـضحاك مـن االنتـصار عليـه، ومـن معـه 

َّوقد مكن ذلك الصليحي بعد االستيالء عىل جميع إمارات اليمن  .من همدان

 َّكــام ومتكــن مــن . ى حــرضموتمــن عــدن حتــى مكــة ، وامتــد نفــوذه حتــ

ًوكانوا خمسني ملكـا وأمـريا-جمع جميع ملوك وأمراء اليمن   ليجعـل مـنهم -ً

ــه ــة، لكــن مل يلبــث . مستــشارين ل ــة كامل وبــذلك تحققــت الوحــدة اليمني

هـ بتهامة وهـو يف طريقـة إىل الحـج، مـام عـاد 459الصليحي أن اغتيل عام 

ًزع شيئا فـشيئا، رغـم محاولـة ابنـه باألوضاع السياسية واالجتامعية إىل التزع ً

َّاملكرم أحمد بن عيل الصليحي من قمع االضطراب، عقب اغتيـال أبيـه، بيـد 

 أن عودة العيـانيني إىل صـعدة واألهنـوم حـال دون إحكامـه الـسيطرة عـىل 
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الـشامحي ، (وبـذلك انتـرث عقـد الوحـدة مـن جديـد . البالد، كام فعل أبـوه

 ).131-129م ، ص1985

  :ليمنية يف العرص الحديثالوحدة ا

ِّويف العرص الحديث بدأ مسار الوحدة اليمنية يتجه نحو محاولة إعادة 

تحقيقها عىل نحو هدف أسـايس للثـورة اليمنيـة ابتـداء مـن تحقيـق ثـوريت 

حيــث جعلــت مــن بــني أهــدافها تحقيــق  م،1963م، وأكتــوبر1962ســبتمرب 

ع التجزئـة، يف مقابـل الوحدة الوطنية، وهو مـا يـشري رصاحـة إىل رفـض واقـ

ًالدعوة الواعيـة السـتعادة الذاتيـة الوطنيـة، بوصـف ذلـك رشطـا لالسـتقالل 

الوطني التام من التبعية، مع تحقيق التنميـة املتناغمـة مـع ازدهـار الـوطن 

 ).التمهيد(، 15،ص2005صالح،(ورخاء اإلنسان 

وحـدة ًأما الخطوات الجادة املبارشة الهادفة عمليا إىل إعادة تحقيـق ال

باتفاقيـة ) 319-35، ص2005صـالح، (ِّفقد بدأ حسب رصـد تـوثيقي متميـز 

َّم التي ضـمت لجنـة وسـاطة مـن جامعـة الـدول 28/10/1972القاهرة يوم 

محسن العيني عن  العربية، إىل جانب ممثيل الشطرين رئيس الوزراء السادة

ام دولة َّوقد نصت االتفاقية عيل قي. الشامل، و عيل نارص محمد عن الجنوب

ــادئ  ــس ومب ــا ألس ــه، وفق ــامله وجنوب ــيمن ش ــطري ال ــع ش ــدة تجم ًموح َّ 
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نصت عليها املواد الـثالث األوىل، فـيام تولـت املـواد االثنتـي عـرشة املتبقيـة 

 .إيضاح الوسائل املحققة لتلك األسس واملبادئ، واللجان الفنية املشرتكة 

 مينيـة بـني َّم أىت بيان طرابلس الذي مثـل بيـان قمـة28/11/1972ويف 

رئييس الشطرين القايض عبد الرحمن اإلرياين رئـيس املجلـس الجمهـوري يف 

ِّالشطر الشاميل، وسامل ريب◌ع عيل رئيس مجلس الرئاسـة يف الـشطر الجنـويب  ّ ُ

 .من الوطن 

وخرجت القمة ببيـان طـرابلس، الـذي مبوجبـه اتفـق الـشطران عـىل 

ًمرشوع قيام دولة موحدة تجمع الشطرين، محددا ِّ  علـم الدولـة وعاصـمتها، َّ

َّوأهدافها، ونظام الحكم، والتنظيم السيايس املوحد، وتـسمية اللجـان الفنيـة 

 .املشرتكة

م، التقى الرئيسان أنفسهام يف قمة الجزائـر، السـتعراض 4/9/1973ويف 

سري أعامل اللجان املـشرتكة املنبثقـة عـن اتفاقيـة القـاهرة وبيـان طـرابلس، 

ِّحيث مددت فرتة أعام ل تلك اللجان، مع التأكيـد عـىل رضورة تـوفري املنـاخ ُ

 .املالئم ألعاملها، عن طريق إيقاف التدريب والتخريب يف كل أنحاء اليمن
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َّم نفسه لتـضم الرئيـسني نفـسيهام 1973من العام /12/11ثم جاء يوم 

وقد صدر عـن ذلـك اللقـاء بـالغ صـحفي . يف مدينة تعز من الشطر الشاميل

َّير مفصل عن أعامل اللجان املشرتكة وإنجازاتها منذ لقاء شمل استعراض تقر

ِّطرابلس إىل ما بعد لقاء الجزائر، فتبني أن سريها مييض بصورة مـشجعة، مـع  َّ

التأكيد عـىل ذلـك مزيـد مـن تـذليل الـصعوبات التـي قـد تعـرتض طريقهـا 

وتكليف املمثلني الشخصيني للرئيسني عىل امليض يف العمـل مبوجـب جـداول 

ة، يتفقان عليها، بحسب ما تقتضية مـصلحة الـشعب اليمنـي، وظـروف زمني

 .البلد يف الشطرين

ِّم عقد لقاء قمة قعطبة بني الرئيسني سـامل ربيـع عـيل 15/2/1977ويف  ُ

رئيس مجلس الرئاسة يف الشطر الجنويب، واملقـدم إبـراهيم محمـد الحمـدي 

قاء بالغ صـحفي رئيس مجلس القيادة يف الشطر الشاميل، ليصدر عن ذلك الل

شمل القضايا الرئيـسة املـشرتكة اقتـصادية وتجاريـة، والتنـسيق يف مجـاالت 

 .التنمية الصناعية والزراعية مبا يخدم املصلحة اليمنية العليا

ويف هذا اللقاء تم االتفاق عىل تـشكيل مجلـس يتكـون مـن الرئيـسني 

اقــشة والخارجيــة، يجتمــع مــرة كــل ســنة ملن والتخطــيط، ومــسئويل الــدفاع،

القضايا املشرتكة وسري أعامل اللجان املـشرتكة يف مختلـف املجـاالت كـام تـم 
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ِّاالتفاق عىل أن ميثل أحد الشطرين الشطر اآلخر يف البلدان التي ال توجد له 

 .فيها سفارات

م اجتمع الرئيسان يف قمة 15/8/1977ًوبعد شهر ونصف تقريبا أي يف 

لـضيف الجنـويب إىل بعـض املؤسـسات صنعاء، وقد اقترص اللقاء عىل زيـارة ا

 .واملنشآءات 

م عقـدت قمـة الكويـت بـني الرئيـسني 30/3/1979-28ويف الفرتة من 

 صـالح رئـيس الجمهوريـة القائـد العـام للقـوات املـسلحة يف الـلـهعيل عبد 

الشطر الشاميل ، وعبد الفتاح إسامعيل األمني العام للحزب االشـرتايك اليمنـي 

وتم يف االجتامع توقيع البيان املشرتك بني الجـانبني، الـذي يف الشطر الجنويب، 

نص عىل أن تقوم اللجنة الدستورية بإعـداد مـرشوع دسـتور دولـة الوحـدة 

خالل فرتة أربعة أشهر، بهـدف إقـراره فـور إنهـاء اللجنـة أعاملهـا، وبعـد أن 

 كام تم االتفاق عىل أن يتم تشكيل اللجـان. يعقد الرئيسان لقاء لهذا الغرض

الوزارية املختلفة باإلرشاف عىل مرشوع الدستور، وانتخاب سـلطة تـرشيعية 

َّموحدة للدولة الجديـدة، هـذا مـع التأكيـد عـىل كـل االتفاقيـات والبيانـات 

 .والقرارات السابقة لهذا اللقاء

م عقد يف صنعاء لقاء قمة بـني الرئيـسني 4/10/1979-2ويف الفرتة من 

 رص محمــد رئــيس هيئــة رئاســة مجلــس صــالح، وعــيل نــاالـلـــهعــيل عبــد 
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الشعب األعىل بالنيابة ، ورئيس مجلس الوزراء يف الـشطر الجنـويب، ومتحـور 

لت ومواصلة هذا املسار حتى اللقاء حول التأكيد عىل أهمية الجهود التي بذ

 .ً نهائيا تحقيقه

ــم لقــاء يف عــدن بــني رئيــيس وزراء 5/1980 /6-3ويف الفــرتة مــن  م ت

 عبد العزيز عبد الغني عن الشطر الـشاميل، وعـيل نـارص الشطرين السيدين

محمد عن الـشطر الجنـويب لتعزيـز االتـصاالت والتنـسيق بـني الـشطرين يف 

 .جميع املجاالت، ويف مقدمتها املجال االقتصادي 

 صـالح الـلــهم التقى الرئيسان عيل عبـد 13/6/1980-9ويف الفرتة من 

تحقيق الوحدة ، واالتفـاق عـىل وعيل نارص محمد يف صنعاء لبحث خطوات 

العديد من اإلجراءات أبرزها عودة املواطنني الراغبني يف العودة إىل أي شـطر 

يف الوطن، وعدم دعم أي نشاط سيايس أو عسكري أو إعالمي يناهض ثـوريت 

سبتمرب وأكتوبر، والعمل عىل إزالة املواقع العسكرية يف منـاطق األطـراف يف 

 .ني رئييس الشطرين يف كل أربعة أشهرالشطرين، وتحديد لقاء ب

م التقى الرئيسان صالح ومحمد يف مدينة 1980\9/ 2-1ويف الفرتة من 

تعز لبحث الخطوات التي أنجزت، وتذليل الـصعوبات التـي رافقـت العمـل 

 .الوحدوي، وقد صدر بذلك بيان صحفي عنهام



 املناهج الرتبوية وتحديات املرحلة
 

64 
 

لح م التقى يف مدينة تعـز الرئيـسان صـا15/9/1981-14ويف الفرتة من 

ومحمد ، وصدر عن اللقاء اتفاق عـىل بعـض مـا ورد يف اللقـاءات الـسابقة، 

م، كام صدر بيان سيايس مـشرتك 1972من بيان طرابلس ) 9(وباألخص املادة 

َّاستعرض جهـود اللجـان املـشرتكة وحثهـا عـىل مـضاعفة الجهـود السـتكامل 

 .إجراءات إعالن الوحدة 

 مينيـة بحـضور رئيـيس م عقدت بالكويـت قمـة23/11/1981ويف يوم 

الشطرين أنفسهام جاءت دعوة متبادلة إىل تجاوز حدة الخالفـات املتفاقمـة 

 .بني الشطرين، وال سيام يف املناطق الوسطى

ــن  ــرتة م ــيالد 12/1981 /2 – 30/11ويف الف ــالن م ــة إع ــدت قم م عق

املجلس اليمني األعىل ملتابعة مـسار تنفيـذ االتفاقيـات وقـد انعقـدت أربـع 

م، 8/1983 /20-15األوىل يف صنعاء يف الفرتة مـن : قط لهذا املجلسدورات ف

م، والثالثة عقدت يف صنعاء يف 17/2/1984-15والثانية يف عدن يف الفرتة من 

م 12/1985 /26-24، وكــذا الرابعــة يف الفــرتة مــن 6/12/1984-4الفــرتة مــن 

 .التي عقدت يف صنعاء كذلك

 تواصــلت االجتامعــات بــني أمـا عــىل مــستوى اللقــاءات الثنائيــة فقــد

 م لقـاء 21/1/1985-19الرئيسني صـالح ومحمـد، حيـث عقـد يف الفـرتة مـن 
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قمة يف عدن، ثم يف تعز، يف إطـار اللقـاءات بـني قيـاديت الـشطرين، وبهـدف 

 ، متابعة تنفيذ قرارات الدورة الثالثة للمجلس اليمني األعىل

 الرئيــسني م عقــد لقــاء قمــة آخــر يف صــنعاء بــني1985\3\5ويف يــوم 

نفسيهام، تم فيه بحث العديد من املواضيع املتعلقة بالتنسيق والتشاور بـني 

قيــاديت الــشطرين، يف إطــار العمــل الوحــدوي املــشرتك، الهــادف إىل إعــادة 

 .تحقيق الوحدة اليمنية 

ّم عقد بطرابلس لقاء ثـاليث ضـم رؤسـاء الـشطرين 2/7/1986ويف يوم 

 بكـر العطـاس، إىل جانـب معمـر القـذايف،  صالح، وحيدر أبوالـلـهعيل عبد 

رئيس ليبيـا مل يخـرج يف مجملـه عـن تجديـد النوايـا ملواصـلة مـسار العمـل 

 . يناير يف الشطر الجنويب13الوحدوي بعد أحداث 

م شهد املـسار 26/12/1989م وحتى 21/7/1987ويف الفرتات من 

ن  صـالح عـالـلــهالوحدوي خطوات متسارعة بقيادة الرئيس عيل عبد 

الشطر الشاميل والسيد عيل سـامل البـيض األمـني العـام للجنـة املركزيـة 

ًللحزب االشرتايك اليمني يف الشطر الجنـويب ابتـداء مـن قمـة صـنعاء يف 

م وقمة صـنعاء يف الفـرتة 17/4/1988ًم مرورا بقمة تعز يف 21/7/1987

م، وكذا االتفاق الذي تم بني رئييس الـوزراء الـسيد عبـد 1988 4-3من 

  لعزيز عبد الغني عن الشطر الـشاميل والـدكتور ياسـني سـعيد نعـامنا
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ــويب يف  ــشطر الجن ــن ال ــني 4/5/1988ع ــواطنني ب ــل امل ــة تنق ــشأن حرك م، ب

م بـني قيـاديت الـشطرين 30/11/1989ثم لقاء عدن التـاريخي يف . الشطرين

صالح والبـيض بـشأن النظـر يف مـرشوع دسـتور دولـة الوحـدة وإحالتـه إىل 

ًرى والــشعب يف الــشطرين، للموافقــة عليــه، طبقــا لألنظمــة مجلــيس الــشو

ييل ذلـك تنظـيم . الدستورية لكل منهام، خالل مدة زمنية أقصاها ستة أشهر

َّعملية االستفتاء عىل مـرشوع الدسـتور، وانتخـاب سـلطة تـرشيعية موحـدة 

م بـني 26/12/1989-24وانتهاء بقمة صـنعاء يف الفـرتة مـن . للدولة الجديدة

لبيض، التي خرجـت بالتـشديد عـىل رضورة انتظـام لقـاءات القمـة، صالح وا

للوقوف أمام سري تنفيذ االتفاق، ومتابعـة اإلجـراءات الدسـتورية، للتـصديق 

عــىل مــرشوع دســتور دولــة الوحــدة يف مجلــيس الــشعب والــشورى، وكــذا 

إجراءات االستفتاء عليه، ونتائج عمل الهيئات القياديـة الوحدويـة املختلفـة، 

 .لجة أية مستجدات أو قضايا يف طريق العمل الوحدويومعا

هذا إىل جانب تكليف مجليس الوزراء يف الـشطرين بعقـد اجتامعـات 

َّمشرتكة ووضـع برنـامج عمـل موحـد، إلنجـاز املهـام املوكلـة إلـيهام يف هـذا 

 .السياق 
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تال تلك اللقاءات بني القيادتني لقـاءات أخـرى متممـة لهـذا املـسار يف 

 .م 10/1990-8م، ويف تعز وعدن يف الفرتة من 18/2/1990 مكرياس يف

م فقد تم فيه اتفاق إعالن الجمهوريـة اليمنيـة 22/4/1990أما يف يوم 

 .وتنظيم الفرتة االنتقالية 

م عقد لقاء قمة يف عدن بقياديت صالح والبيض ملناقشة 1/5/1990ويف 

تعلقـة بـإعالن قيـام العديد من القضايا يف هذا الـسياق، وبقيـة الرتتيبـات امل

 .الجمهورية اليمنية

ًم رأس صالح والبـيض اجتامعـا مـشرتكا 12/5/1990-10ويف الفرتة من  ً

ضم العديد من املسؤولني يف الشطرين الستعراض مـا تـم التوصـل إليـه مـن 

 .املشاورات الخاصة بإعالن الدولة اليمنية

ًيانـا م يصدر مجلس الشورى يف الشطر الـشاميل ب21/5/1990ويف يوم 

بشأن املصادقة عىل اتفاق إعالن الجمهورية اليمنية ومـرشوع دسـتور دولـة 

الوحــدة، وكــذا يــصادق يف اليــوم نفــسه مجلــس الــشعب األعــىل يف الــشطر 

 .الجنويب عىل األمر ذاته 
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 الـلــهم يعلن من عدن قادتا الشطرين عيل عبـد 22/5/1990ويف يوم 

 .رية اليمنيةصالح وعيل سامل البيض إعالن قيام الجمهو

بعد هـذا االسـتعراض شـبه التفـصييل يحـسن التأكيـد عـىل أنـه رغـم 

ًاختالف النظامني يف الشطرين أيـديولوجيا وسياسـيا لكـن أحاسـيس الجميـع 

وإدراكهم من خالل التجارب الـسابقة أن غيـاب روح التفـاهم وتبـاين اآلراء 

ة التـوتر، الـذي َّحول مفهوم الوحدة ال ينتج إال هوة من فقدان الثقـة، وغلبـ

، 2005الـشاطر ، (م 1979م، وعـام 1972أفىض إىل حربني بني الشطرين عـام 

 ) ) .املقدمة لكتاب صالح (10-9ص

 م بــني الرئيــسني 11/6/1980ويالحــظ أن االتفــاق يف قمــة صــنعاء يف 

 م 1982\5\6ّ صـالح وعـيل نـارص محمـد، وكـذا قمـة تعـز يف الـلـهعيل عبد 

ّص عــىل عــدم تــدخل أي شــطر يف شــئون الــشطر بــني الرئيــسني ذاتــيهام نــ ّ 

 -اآلخر، ونبذ العنف يف العالقة بينهام، وحـل املـشكالت سـلميا، وكـان ذلـك 

م التـي 1986\1\13 بترسيع عجلة الوحدة ، لوال أن أحـداث -لو تحقق كفيال

اندلعت بني مجموعتي عيل نـارص محمـد وعبـد الفتـاح إسـامعيل يف عـدن 

م وانعكــست 1987 و86لوحــدوي، والســيام بــني تــسببت يف تراجــع املــسار ا

ولـذلك تركّـزت جهـود قيـاديت .بآثارها السلبية عىل نـشاط اللجـان املـشرتكة 

 م عـىل احتـواء آثـار تلـك األحـداث،1987\7\21ّالشطرين يف لقاء القمـة يف 
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 ).20-19م، ص2005صالح،( ومواصلة العمل للدفع بالخطوات الوحدوية 

رجية الهادفة إىل إجهاض أي منزرع وحـدوي والشك أن املحاوالت الخا

ووضع العقبات تلو العقبـات  برزت من خالل تعقيد مسار العمل الوحدوي،

أمامه، وتأخري عملية إعالن الوحدة ، حيث كانت ترضب عـىل وتـر النزاعـات 

والخالفات بني الشطرين، ابتـداء مـن املحطـة األوىل ملـسار الوحـدة الفعـيل 

م،وبيــــان طــــرابلس 1972\10\28لقــــاهرة يف الــــذي بــــدأ يف اتفاقيــــة ا

،ص 2005الـــشاطر،( م1977\8\15ّويف قمـــة صـــنعاء يف  م،1972\11\28يف

 ).ّاملقدمة لكتاب صالح(10

 عـن – يف حقيقة األمـر –إن هذه املحاوالت الجزئية الخاصة ال تخرج 

املحاوالت األكرب الهادفة إىل الحيلولة دون إعالن الوحدة العربية ثم الوحـدة 

ًسالمية، التي متثل الوحدة الوطنية القطريـة أساسـا ومنطلقـا لهـا، ودائـرة اإل ً

وعىل هذا الصعيد األكرب فثمـة أسـباب خارجيـة . أوىل من دوائرها املتداخلة

حالت دون تحقيق وحدة األمة، أبرزها التغيري السيايس الذي صـاحب الغـزو 

ثـم . والشام ومرصالصليبي للرشق اإلسالمي، كام يف الجزائر وتونس ومراكش 

التغيري االجتامعي الهادف بدوره إىل رصف املسلمني عن جوهر ديـنهم، وإن 

َمل يرث ذلك عالنية  ) .38-36،ص1993حمزة والسايح، (ُ
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ولكن الشك أن لألسباب الداخلية دورها األصيل قبل ذلـك، ويظهـر أن 

مـا ) 35-34م، ص1993حمزة والسايح ، ( -بحسب بعض الباحثني-من أهمها 

 :ييل

 .بعد املسلمني عن اإلسالم  .1

 .الجهل باإلسالم بشموله .2

 .ضعف الرتبية اإلسالمية يف األرسة واملدرسة .3

 .ٍنرش القوميات املختلفة بني األمة اإلسالمية .4

 . البغضاء بني املسلمنيانتشار .5

شيوع بعض اآلفات االجتامعية بني املسلمني مثل سوء الظن، والحسد،  .6

 .والغيبة، والنميمة

فليس أمام األمة من سبيل للنهـوض الـشامل إال التوحـد الـذي ولذلك 

يبدأ يف أصغر دوائره من وحدة العائلة، ثم القبيلة، فاملديرية أو مايف حكمها، 

) العربيـة(فاملحافظة، فاملجتمع عىل املستوى القطري، ثـم الوحـدة القوميـة 

ملحال، ودون ًأما القفز عىل أي من هذه الدوائر فيبدو رضبا من ا. فاإلسالمية

 .تحقيقه خرط القتاد 
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وقد عرب الباحثان عن ذلك عىل نحو مجمل باألبعاد الوطنية والقوميـة 

واإلسالمية والعاملية، غري أن ذلك جميعـه لـن يتحقـق باألمـاين وحـدها، بـل 

ٍبالتنشئة الوحدوية املتضافرة للوسائط الرتبوية مجتمعة التـي تبـدأ بـاألرسة، 

وإن وسـيط املدرسـة ليحمـل . باملجتمع بفئاتـه كافـةومتر باملدرسة، وتنتهي 

الدور املركزي والوظيفـة التنـسيقية والتكميليـة بـني تلـك الوسـائط، وأداتـه 

 .الرئيسة يف ذلك املناهج الدراسية

 :الدراسات السابقة واألدب النظري

َحسب تقيص الباحثني يف البحث عن دراسات علمية تنـسجم ومعـايري  ِ ّ

ملتواضع عليها يف اإلطار األكادميي فلـم يعـرثا سـوى عـىل الدراسات السابقة ا

ــادمييتني إحــداهام للحــصول عــىل درجــة املاجــستري، واألخــرى  دراســتني أك

وسـيتم  ، فـيام وجـد أدب نظـري البـأس بـه،الـدكتوراهللحصول عىل درجـة 

 :التمييز بينهام وبني األدب النظري وذلك عىل النحو التايل

 : الدراسات السابقة-أ

( وعنوانها ،)م2001(دراسة محمود عيل حسن الساملي: اسة األوىلالدر

-هــ1635\م 1097-هـ1405: محاوالت توحيد اليمن بعد خروج العثامنيني

 ).م1685
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ُهدفت الدراسة إىل التعرف عىل الجهود التي بـذلت يف سـبيل توحيـد  ّ

اليمن يف الفرتة املـشار إليهـا، وشـملت خمـسة فـصول، تنـاول الفـصل األول 

ضوع دراسة األوضاع الطبيعية والجغرافية لسطح الـيمن، وتـأثريهام عـىل مو

ًمتهيدا تاريخيـا عـن  النشاط االجتامعي واألحداث السياسية للبالد، كام تناول ً

الحكم اإلمامي يف اليمن،وثورة اإلمام القاسم وابنه اإلمام املؤيد عـىل الحكـم 

ياسية للـيمن ، وجـاء واسـتعرض الفـصل الثـاين الخريطـة الـس. العثامين فيـه

ًالفصل الثالث منصبا عىل الجهود العسكرية والسياسية للدولة القاسـمية، يف  ّ

فرتة حكـم اإلمـام إسـامعيل لبـسط سـلطتها عـىل اليمن،حتـى تكللـت تلـك 

تناول الفصل الرابع دراسـة الـسياسات العامـة للدولـة . الجهود بالنجاح فيام

ِّوخـصص الفـصل الخـامس واألخـري القاسمية، أثناء حكمهـا املركـزي للـيمن،  ُ

لدراسة النظم عىل األوضاع السياسية واالقتصادية والحـضارية التـي شـهدتها 

 .الدولة خالل فرتة الدراسة

 :وتوصلت الدراسة إىل جملة من النتائج أبرزها

ــا، وفرضــت  - ــاز مراحــل تطوره ــن اجتي ــت م ــة القاســمية متكن ّإن الدول ّ

ّوالتحـديات، إىل حـد أن متكـن وجودها، يف ظل العديد مـن الـصعوبات  ّ

ِّاإلمام محمد بن القاسم أن يوحد القوى الزيديـة تحـت زعامته،مـستغالً 

 .ّمشاعر التذمر من الحكم العثامين
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ّإن الحمالت العسكرية للدولة القاسـمية مكنتهـا مـن مـد نفوذهـا عـىل  - ّ

ًكامل األرايض اليمنيـة، املمتـدة مـن ظفـار رشقـا إىل عـسري شـامالً، كـام 

ّعت من إيرادات الدزلة االقتصادية، حيـث تـدفقت إىل خزائنهـا مـن ّوس

املناطق املفتوحة الكثري من أموال الرضائب وغريها، السـيام مـن املـوانئ 

 .البحرية مثل عدن والشحر

ــك الحمــالت - ــة ) الحمــالت العــسكرية( ســاعدت تل عــىل متاســك الجبه

ــوالً ناجحــة  ــرية حل ــان كث ــت يف أحي ــة، ومثل ــة للدول ــضالتها ّالداخلي ملع

 .الداخلية

، وعنوانهـا )م1997 (دراسة عيل عبد القـوي الغفـاري :الدراسة الثانية

 ).الواقع واملستقبل: الوحدة اليمنية(

هدفت الدراسة إىل تأكيد حقيقـة وحـدة الـيمن يف املـايض والحـارض، 

وانطلقت مـن فرضـية .  -الـلـهإن شاء -ورضورة أن يكون كذلك يف املستقبل

 القاعـدة األسـاس يف تـاريخ الـيمن، أمـا التجزئـة فهـي حالـة أن الوحدة هي

 .كام اعتمدت الدراسة املنهج التاريخي بأبعاده التحليلية واملقارنة. االستثناء

ّوتكونت الدراسة من خمسة فصول مـع فـصل متهيـدي تنـاول املـسار 

التاريخي للوحـدة اليمنيـة، فـيام تنـاول الفـصل األول الطريـق نحـو إعـادة 

م،وجـاء الفـصل 19990 والفـصل الثـاين قيـام الوحـدة اليمنيـة عـام الوحدة،
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الثالث ليشمل خطوات الوحـدة وإنجازاتهـا يف ظـل الدميقراطيـة والتعدديـة 

ّالسياسية، أمـا الرابـع فخـصص ألزمـة الوحـدة والحركـة االنفـصالية، ليـصبح 

 .ًالفصل الخامس واألخري متمحورا حول اآلفاق املستقبلية للوحدة اليمنية

 :ّأما نتائج الدراسة فتوصلت إىل جملة نتائج أبرزها

أســاس اســتمرار الوحــدة هــو اقتنــاع اليمنيــني كآفــة، وهــذه القناعــة ال  -

تتحقــق إال عــرب أداة الحــوار املــستمرة، بوصــفها مــن ثوابــت املجتمــع 

 .اليمني

 .ًالدور القيادي مطلوب دامئا، السيام يف الساعات الحرجة -

 .لوحدة وتثبيتها بظرفه الزماين واملكاينيرتهن أسلوب الحفاظ عىل ا -

متثــل الوحــدة اليمنيــة حالــة ذات خــصوصية فريــدة، بحيــث ال ميكــن  -

 .مقارنتها بسهولة مع أي حالة وحدوية يف أي قطر

 .األساس يف الوحدة اإلرادة الوطنية، واملعالجة من الداخل قبل الخارج -

 الحــذر ّإن نجـاح قــوى الوحــدة عــىل قــوى االنفــصال يتطلــب اســتمرار -

ــصار، إذ التحــسب واجــب يف كــل  ــدل الركــون لنــشوة االنت ــة ب ّواملراقب

 .األحوال

ال ميكن االستهانة باألخطاء الصغرية التي تقع يف إطار الصريورة املستمرة  -

 .للعملية الوحدوية
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ّإن القضاء عىل الفساد املايل واإلداري يأيت يف مقدمـة التحـديات للعمـل  - ّ

 .الوحدوي

الـضامنات الحقيقيـة للحفـاظ  ظام والقانون هو إحدىإن قيام دولة الن -

 .عىل الوحدة الوطنية

وتلتقي الدراسة الحاليـة مـع الدراسـتني الـسابقتني يف اإلطـار النظـري 

املعريف لتكـوين اإلطـار التـاريخي للوحـدة اليمنيـة وتطوراتهـا حتـى العـرص 

هام ففـي الحارض، أما وجه الخالف يف هذه الدراسة عن الدراستني املشار إلـي

 .املضمون الرتبوي بأبعاده املشار إليها يف الدراسة أسئلة وحدودها

 : األدب النظري-ب

أن )وحـدة الـيمن تاريخيـا (يف كتابه )م1987(يحاول سيف عيل مقبل

ّيسجل جملة الجهود التي متـت يف أبـرز املحطـات التاريخيـة، بحيـث ميكـن 

سار التـاريخي للوحـدة ّاستخالص الهدف الرئيس للكتاب يف التعرف عـىل املـ

اليمنية، فقد بحث عرب أربعـة فـصول الوحـدة اليمنيـة عـىل مـدى التـاريخ، 

حيث تناول الفـصل األول الوحـدة اليمنيـة يف التـاريخ القـديم، فـيام تنـاول 

ّالفصل الثاين الوحدة اليمنية يف العصور الوسطى، وتحدث الفصل الثالث عن 

ــس ــرن ال ــة يف الق ــة اليمني ــة املركزي ــصل الدول ــا الف ــيالدي، أم ــرش امل  ابع ع
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الرابــع واألخــري فنــاقش املؤلــف فيــه دور االســتعامر الربيطــاين ومــا أســامه 

 .باالستعامر العثامين كذلك يف تشطري اليمن إىل شطرين

الوحـدة ( يف كتابـه) م1990(ويسعى عبد الرحمن يوسـف بـن حـارب

ملـاذا مل : ّل امللـح إىل اإلجابة عن الـسؤا) املستقبل- الواقع–التاريخ : اليمنية

ّواضح أن كتابه قد أعد قبيل اإلعالن عن الوحـدة اليمنيـة يف (ّتتوحد اليمن؟ 

، لكنه قد انطلق من منظـور الوحـدة اليمنيـة التـاريخي والجغـرايف )م1990

ّوالبرشي، ثم اتجه للتعرف عىل اليمن املوحد من خالل جريانه، مبا ميثله هـذ  ّ ّ

تيجي وبـرشي للخلـيج، إضـافة لكونـه بوابـة الجوار من عمق تاريخي واسرتا

 .خلفية للخليج العريب

وعرب خمسة فصول قام املؤلف برصد حالة العمل الوحدوي يف التاريخ 

أو )الوحدة اليمنية يف التاريخ املعـارص(املعارص، كام هو عنوان الفصل األول 

الوحدة اليمنيـة واملوقـف الخليجـي ، عـىل حـني جـاء الفـصل :الفصل الثاين 

الثالث الوحدة اليمنية بني الدستور وامليثاق، ليصبح الفـصل الرابـع الوحـدة 

ّاليمنية يف مواجهة التحديات، وأمـا الفـصل الخـامس واألخـري فكـان عنوانـه 

 .الوحدة اليمنية اإلنجاز واملستقبل

بجمـع جملـة مـن املقــاالت ) م1991(وقـام خالـد بـن محمـد القاســمي

مجموعة  التي قام بها، )ّنية يف مواجهة التحدياتالوحدة اليم( ِّاملكونة لكتابه 
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من الكتاب والسياسيني اليمنيني، يف العديد من الصحف واملجالت اليمنية يف 

الشطرين وقتذاك، وتبحث جميعها يف قـضايا الوحـدة قبـل اإلعـالن عنهـا يف 

 .م، إىل جانب إيراده مرشوع دستور دولة الوحدة1990

الوحـدة ( ِّ أن يقـدم كتابـه بعنـوان)م1994(ويحاول حسن أبو طالب 

ثالثة  من خالل) ّدراسات يف عملية التحول من التشطري إىل الوحدة: اليمنية 

ّأقسام رئيسة تهدف إىل التعرف عىل ما تطرحـه الحالـة اليمنيـة يف التـشطري 

ويف إطار األقسام الثالثـة وردت تـسعة فـصول . والوحدة من دروس ودالالت

 : النحو التايلّتوزعت عىل الكتاب عىل

القــسم األول وعنوانــه الفكــر الــسيايس للوحــدة اليمنيــة وشــمل الفــصول 

والفـصل الثـاين ، القوى واألحزاب السياسية والوحدة اليمنية: التالية الفصل األول

النخب السياسية وقضية الوحدة ، والفصل الثالث نظـرة تحليليـة لـبعض وثـائق 

الخطـوات : ين تحت عنوان الوحدة اليمنيـة الوحدة اليمنية، فيام جاء القسم الثا

ّصدامات مـسلحة، ومـرشوعات :عقد السبعينات:والعمليات وشمل الفصل الرابع

م، والفـصل 1985-1980:وحدوية، والفصل الخامس عمليات الوحـدة وخطواتهـا 

م،أمــا القــسم الثالــث فــضم الفــصل 1989-1986الــسادس التمهيــد إىل الوحــدة 

 م، والفـصل الثـامن أسـلوب عمـل الفـرتة1990-1989 السابع بناء دولـة الوحـدة
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ّاإلنجازات والتحديات، والفصل التاسع الوحدة اليمنيـة والوحـدة :  االنتقالية

 .خصوصية التجربة وعمومية االستنتاجات : العربية

ويف خامتة الكتاب يشري املؤلف إىل أبرز نتيجة خرج بها الكتـاب وهـي 

دة، مـن حيـث سـقوط اآلليـة العـسكرية الخصوصية اليمنية يف تجربة الوح

 .ّلتحقيق الوحدة ، يف مقابل سيادة التوجه السلمي الدميقراطي الشامل

وقد التقت الدراسة الحالية مع جملة األدب النظري السابق يف اإلطـار 

ّالنظري املكون لخلفية الدراسة مـن الناحيـة التاريخيـة القدميـة واملعـارصة، 

الفعليـة التـي تأمـل هـذه  ة هي اإلضافة املعرفيةفيام ظلت املضامني الرتبوي

 .الدراسة الخروج بها

 :مشكلة البحث وأسئلته

َإن إميان الباحثني بأهمية الدور الذي يتحتم عـىل املنـاهج واملقـررات  ِ

الدراسية القيام به إزاء تأكيد مضامني الوحدة اليمنية؛ جعل موضوع البحث 

 مضامني الوحدة اليمنيـة بأبعادهـا ما مدى توافر: يتبلور يف سؤال رئيس هو

 .التعليم األسايس؟ الرئيسة يف مقررات املواد االجتامعية يف مرحلة

 :وقد انبثق عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية
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إىل أي مدى تتوافر األبعـاد الوحدويـة الوطنيـة املتـضمنة يف مقـررات  .1

 .يف اليمنٍاملواد االجتامعية مبرحلة التعليم األسايس 

يف مقـررات ) العربيـة ( إىل أي مدى تتوافر األبعاد الوحدوية القومية  .2

 .املواد االجتامعية مبرحلة التعليم األسايس يف اليمن

إىل أي مــدى تتــوافر األبعــاد الوحدويــة اإلســالمية يف مقــررات املــواد  .3

 .االجتامعية مبرحلة التعليم األسايس يف اليمن

ــا .4 ــوافر األبع ــدى تت ــواد إىل أي م ــررات امل ــة يف مق ــة العاملي د الوحدوي

 .االجتامعية مبرحلة التعليم األسايس يف اليمن

 :هدف الدراسة 

 :يف ضوء أسئلة الدراسة فإن أهدافها تتمثل يف

ّالتعــرف عــىل مــدى تــوافر األبعــاد الوحدويــة الوطنيــة املتــضمنة يف  .1

 .ٍمقررات املواد االجتامعية مبرحلة التعليم األسايس يف اليمن

يف ) العربيـة ( ّالتعرف عـىل مـدى تـوافر األبعـاد الوحدويـة القوميـة  .2

 .ٍمقررات املواد االجتامعية مبرحلة التعليم األسايس يف اليمن

ّالتعرف عىل مدى توافر األبعاد الوحدوية اإلسالمية يف مقـررات املـواد  .3

 .ٍاالجتامعية مبرحلة التعليم األسايس يف اليمن
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بعاد الوحدويـة العامليـة يف مقـررات املـواد ّالتعرف عىل مدى توافر األ .4

 .ٍاالجتامعية مبرحلة التعليم األسايس يف اليمن

 :سبب اختيار البحث

تنبـع مـن طبيعـة املوضـوع، حيـث إن  البحـث إن سبب اختيار هـذا

صلته الوطيدة بالهوية الوطنية والقومية واإلسـالمية يجعـل مـن املتوقـع أن 

ِّ عـىل الـنشء الـذي ميثـل األمـل املرتقـب تنعكس آثاره الـسلوكية اإليجابيـة

القريــب، نحــو غــد أفــضل، وليغــدو املــضمون الوحــدوي الــوطني والقــومي 

 زادا معرفيا ووجدانيا وسلوكا -الذي يفرتض أن تنشأ عليه األجيال-واإلسالمي 

 .حياتيا مستمرا

ــة تتعــرض  ــواد االجتامعي ــررات امل ــت مق ــري -كغريهــا–وإذا كان  للتغي

 األحــداث عــىل املــستوى الــوطني والقــومي واإلســالمي اســتجابة لتطــورات

والدويل فقد جاء هـذا البحـث متنـاغام مـع دوائـر ثـالث مـن تلـك الـدوائر 

تعد من أهم املراحل العمريـة  ّاملرحلة األساسية ، إذ هي تعد متمحورا حول

واالنفعــايل ) املعــريف(التــي يتعــرض فيهــا املــتعلم للنمــو الجــسمي والعقــيل 

ام يجعل التعرف عىل مضامني الوحدة اليمنية مـن املـسؤوليات م) الوجداين(

 .األساسية املنوطة باملناهج الدراسية التي يتلقاها
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 :أهمية البحث 

 :ترجع أهمية البحث إىل أنه

يحدد مفهوم الوحدة اليمنية ومضامينها بأبعادها املختلفة التـي يجـب  -

مرحلـة التعلـيم أن تعمل املناهج الدراسية عىل تـدعيمها لـدى تالميـذ 

األسايس، مبا يفيد واضعي هذه املناهج يف تطوير محتواها وبقية عنارص 

املنهج، بحيث تصبح أكرث فاعلية يف تأصيل مفهوم الوحدة اليمنيـة، مـن 

 .شتى النواحي واألبعاد

يكشف عن دور مقـررات املـواد االجتامعيـة باملرحلـة االساسـية وهـي  -

ناتها، مبا يـساعد يف بيـان جوانـب تدعيم مفهوم الوحدة اليمنية ومتضم

 .القوة وتدعيمها ونواحي الضعف يف عنارص هذه املقررات وتالفيها

 :حدود البحث 

 :التزم الباحثان يف معالجة هذا البحث مبا ييل 

اقترص البحث من الناحية املوضوعية عىل األبعاد والوطنيـة والقوميـة  .1

جغرافيـا ، تـاريخ (عيـة واإلسالمية والعاملية يف مقـررات املـواد االجتام

باملرحلـة األساسـية للـصفوف الخـامس، والـسادس، ) ،الرتبيـة الوطنيـة
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ً، نظرا ألنهـا تبـدأ مـن الـصف )الجزء األول(والسابع، والثامن، والتاسع 

 .الخامس فقط

العـام الـدرايس الـذي صـدرت  اقترص البحث من الناحية الزمانية عىل .2

 .م2004/2005فيها هذه املقررات وهو العام الدرايس 

اقترص البحث من الناحية املكانية عـىل تلـك املقـررات يف الجمهوريـة  .3

 .اليمنية

 :منهج البحث 

تحليــل (اســتخدم الباحثــان املــنهج الوصــفي، عــرب اســتخدام أســلوب 

لتحليل محتوى مقررات الدراسات االجتامعية ذات الصلة للتعرف ) املضمون

 .عىل املضامني الوحدوية فيها

 :ث وإجراءاتهطريقة البح

 .إعداد استامرة تحليل ملحتوى مقررات الدراسات االجتامعية -

 .إجراء عملية التحليل يف ضوء األبعاد املفرتضة للوحدة اليمنية -

 .تحليل وتفسري النتائج -

 .تقديم بعض التوصيات واملقرتحات -
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ولتحقيق هدف الدراسة تم تحليل محتوى مقررات املواد االجتامعيـة 

 :ية وفق الخطوات اآلتيةباملرحلة األساس

 :تحديد الهدف من عملية التحليل.1

هدفت عملية التحليل يف هذه الدراسة إىل التعرف عىل أبعاد مفهـوم 

الوحدة اليمنية املتضمنة يف محتوى مقررات الدراسـات االجتامعيـة مبرحلـة 

 .التعليم األسايس 

 :تحديد فئات التحليل. 2

 النظري للدراسة، وقد تم التوصل ُحددت فئات التحليل يف ضوء اإلطار

إىل ثالث فئات رئيـسة تـشري كـل منهـا إىل بعـد مـن أبعـاد مفهـوم الوحـدة 

 :اليمنية، وهي كاآليت

 . ويعرب عن القضايا الوطنية املتعلقة بالوحدة اليمنية:البعد الوطني -

 ويعرب عن قضايا الوحدة اليمنية املتعلقـة بالعروبـة :البعد العريب  -

 .يةوالوحدة العرب

 . ويعرب عن املضمون اإلسالمي للوحدة اليمنية:البعد اإلسالمي -

 . ويعرب عن املضمون العاملي للوحدة اليمنية:البعد العاملي -
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 :تحديد وحدات التحليل. 3

 :يعتمد هذا البحث عىل وحدات التحليل اآلتية

 . ويقصد بها عناوين املوضوعات داخل كل مقرر:وحدة املوضوع  -

يقصد بها الكلامت الواردة داخل محتـوى كـل موضـوع  و:وحدة الكلمة  -

 .من املوضوعات املقررة 

 ويقصد بهـا الرسـوم والـصور والخـرائط :وحدة الرسوم والصور والخرائط -

 .الواردة يف هذه املوضوعات املقررة ذات الصلة بالوحدة اليمنية

 .وتعرب هذه الوحدات عن فئة معينة من فئات التحليل

 :عينة التحليل. 4

 :شتملت عينة التحليل عيل كل الدروس املتضمنة يف كل من ا

كتاب الرتبية الوطنية للصف الخامس من مرحلة التعليم األسايس لعام  .1

 .م2005-هـ1426

كتــاب الجغرافيــا الجــزء األول للــصف الخــامس مــن مرحلــة التعلــيم  .2

 .م2005-هـ1426األسايس لعام 

لة التعليم األسـايس كتاب التاريخ الجزء األول للصف الخامس من مرح .3

 .م2005-هـ1426لعام 
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كتاب الرتبية الوطنية للجزء األول للصف السادس من مرحلة التعلـيم  .4

 .م2005-هـ1426األسايس لعام 

كتاب التاريخ الجزء األول للصف السادس من مرحلة التعليم األسـايس  .5

 .م2005-هـ1426لعام 

ادس من مرحلـة كتاب الجغرافيا الوطن العريب الجزء األول للصف الس .6

 .م2005-هـ1426التعليم األسايس لعام 

كتاب الرتبية الوطنية الجزء األول للصف الـسابع مـن مرحلـة التعلـيم  .7

 .م2005-هـ1426األسايس لعام 

كتاب جغرافية األرض والبيئة الجزء األول للـصف الـسابع مـن مرحلـة  .8

 .م2005-هـ1426التعليم األسايس لعام 

بية القدمية الجزء األول للصف السابع من كتاب تاريخ الحضارات العر .9

 .م2005-هـ1426مرحلة التعليم األسايس لعام 

كتاب الرتبية الوطنية الجزء األول للصف الثـامن مـن مرحلـة التعلـيم  .10

 .م2005-هـ1426األسايس لعام 

كتاب جغرافية القارات الجزء األول للصف الثامن من مرحلـة التعلـيم  .11

 .م2005-هـ1426األسايس لعام 
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كتاب تاريخ الحضارات العربية اإلسـالمية الجـزء األول للـصف الثـامن  .12

 .م2005-هـ1426من مرحلة التعليم األسايس لعام 

كتاب الرتبية الوطنية الجزء األول للصف التاسـع مـن مرحلـة التعلـيم  .13

 .م2005-هـ1426األسايس لعام 

تاسع جغرافية الجمهورية اليمنية والوطن العريب الجزء األول للصف ال .14

 .م2005-هـ1426من مرحلة التعليم األسايس لعام 

تاريخ العرب الحديث واملعارص الجزء األول للصف التاسع من مرحلـة  .15

 .م2005-هـ1426التعليم األسايس لعام 

ًكتابـا، بواقـع ثالثـة ) خمسة عرش(وقد بلغ عدد املقررات التي حللت 

ف الخـامس مـن الـص(كتب لكل صف من صوفوف مرحلة التعليم األسايس 

 ).حتى التاسع

 :تحديد قواعد عملية التحليل 

 :اتبع الباحثان القواعد التالية يف عملية التحليل 

 .قراءة املوضوع قراءة دقيقة، وتقسيمه حسب نظام الكتابة -

تصنيف العناوين الرئيـسية والفرعيـة والكـيل والجمـل والفقـرات  -

عاد للوحدة والرسوم والصور والخرائط ، حسب ما تشري إليه من أب

 ).مينية، وعربية، وإسالمية، وعاملية(اليمنية 
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 .حساب تكرار ظهور كل بعد يف املحتوى الدرايس  -

ُرصد نتائج عملية التحليل يف جداول تحدد البعـد ومـرات تكـراره  -

 .والنسب املئوية

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 :أبعاد الوحدة اليمنية يف مقررات املواد االجتامعية

 :ن سؤال الدراسة الرئيس الذي ينص عىللإلجابة ع

ما مدى توافر مضامني الوحدة اليمنية يف مقررات املواد اإلجتامعيـة " 

تم تحليل مقررات املـواد االجتامعيـة مـن الـصف " مبرحلة التعليم األسايس؟

ُالخامس حتى التاسع األسايس وحسب التكرارات والنسب املئويـة لكـل بعـد 

 :يام يأيت عرض لهذه النتائجوفئة، ورصدت النتائج، وف

 : بالنسبة لوحدة املوضوع-أ

حسبت تكـرارات العنـاوين الرئيـسة لكـل موضـوع مـن املوضـوعات 

املقررة والنسب املئوية لهذه التكرارات بالنسبة لكل بعد من أبعـاد الوحـدة 

 :وأشارت نتائج الدراسة إىل ما يأيت. اليمنية ولكل كتاب وللمرحلة ككل

منــي بوضــوح يف درســني يف مقــرر الرتبيــة الوطنيــة ُجــاء البعــد الي -

 .للصف الخامس والصف السادس 
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 .ُغياب البعد القومي كموضوع أو درس للوحدة يف كل املقررات -

 .ُغياب البعد اإلسالمي كموضوع أو درس للوحدة يف كل املقررات -

 .غياب كل األبعاد يف كتاب التاريخ والجغرافيا يف كل الصفوف  -

دة التحليل بالكلمـة والجملـة والفقـرة والرسـوم والـصورة  بالنسبة لوح-ب

 :والخرائط

 :مقررات الصف الخامس 

الكلمة والجملة والفقـرة والرسـوم والـصور : يالحظ من وحدات التحليل . 1

مقررات املواد اإلجتامعية للـصف الخـامس اهتمـت بـإبراز  والخرائط أن

ي، البعـد العـريب، البعـد البعـد الـوطن: أبعاد الوحدة اليمنية مرتبة كاآليت

 .اإلسالمي، والعاملي

ُأىت البعد الوطني يف الرتتيب األول يف مجموع وحدات التحليل األربع، ثـم . 2

ــالمي ــد اإلس ــريا البع ــريب وأخ ــد الع ُالبع ــرث . ًُ ــة أك ــدة الجمل ــذت وح وأخ

يف مقرر الرتبية الوطنية، ثم وحدة الكلمة، ثـم الفقـرة  وكانت. التكرارات

ويالحـظ أن مقـرري الجغرافيـا والتـاريخ يف . صور والخـرائطوالرسوم والـ

 .ُالصف الخامس مل تحظ بأي نصيب يف البعد العريب واإلسالمي والعاملي
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 :مقررات الصف السادس

أىت البعد اليمني يف الرتتيب األول من حيث مجموع وحدات التحليل، 

 .ر البعد العامليٍثم البعد اإلسالمي، ثم البعد العريب بتكرار واحد، ومل يذك

وكانت وحدة تحليل الجملة جاءت يف الرتتيب األول من بـني وحـدات 

التحليل، ثم الكلمة، بينام الوحدات األخرى مل تحظ بأي نـصيب يف مقـررات 

 .الصف السادس

وقد تركـزت أبعـاد الوحـدة يف مقـرر الرتبيـة الوطنيـة، يف حـني خلـت 

 .بعاد الوحدة اليمنيةمقررات الجغرافيا والتاريخ وموضوعاتها من أ

 :مقررات الصف السابع

أرشنا يف نتائج البحث يف وحدة التحليل باملوضوع أنه اليوجد موضـوع 

عن الوحدة اليمنية بجميع األبعاد يف هـذه املقـررات، وعليـه فقـد انعكـس 

 ) .كلمة، جملة، سطر (ذلك عىل وحدات التحليل األقل 

 :مقررات الصف الثامن

ًرة كانــت األكــرث تكــرارا، تليهــا وحــدة الرســوم إن وحــدة تحليــل الفقــ

 . ُوكـل هـذا يف مقـرر الرتبيـة الوطنيـة ويف البعـد الـوطني. والصور والخرائط
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ُويالحظ وجود تكرار واحد فقط يف مقرر الوطنيـة يتعلـق بالبعـد العـريب يف 

. أما وحدة تحليل الجملة والكلمة فليس لها وجود هنا. وحدة تحليل الفقرة

ات الجغرافيا والتاريخ فلم يـرد فيهـا ذكـر مفهـوم الوحـدة بجميـع أما مقرر

 .أبعاده

 :مقررات الصف التاسع

بالنسبة ملقـررات الـصف التاسـع جميعهـا فلـم يـرد فيهـا ذكـر أبعـاد 

 .الوحدة اليمنية األربعة التي حددتها الدراسة

ومــن خــالل اســتعراض خلفيــة الدراســة والدراســات الــسابقة واألدب 

 لنا مدى األهمية التي احتلتها قضية الوحـدة اليمنيـة يف حيـاة يتبني النظري

ّاليمنيني عـرب التـاريخ القـديم واملعـارص، حتـى متكنـوا مـن إعـادة تحقيقهـا 

ّم، رغم كل املعوقات والتحديات الداخلية والخارجية1990يف ّ. 

ومن خـالل عمليـة التحليـل ملـضمون مقـررات املـواد االجتامعيـة 

 الجمهورية اليمنية ملوضوع الوحدة اليمنية بأبعـاده باملرحلة األساسية يف

تبني أن األهمية التي أولتها مل تكن  الوطنية والقومية واإلسالمية والعاملية،

بالقدر املنسجم وتلك األهمية املشار إليها يف خلفية الدراسة والدراسـات 

 السابقة واألدب النظري مـن زاويـة التكامـل املفـرتض بـني األبعـاد كلهـا،

ــة واإلســالمية ــابع مــن فلــسفة الوحــدة يف أبعادهــا القومي ــوازن الن   والت
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ــصف  ــة يف درســني فقــط مــن ال ــسانية، إذ ورد مفهــوم الوحــدة اليمني واإلن

الخــامس والــسادس، يف حــني مل يــتم تناولــه يف بقيــة الــسنوات األخــرى مــن 

ان إذ كـ التعليم األسايس عىل نحو من التكامل املـأمول، أو التـوازن املفـرتض،

تناول املفهوم يف بعد واحـد فقـط أال وهـو البعـد اليمنـي، وإهـامل األبعـاد 

ُو بالنسبة للبعد األول فإن هـذا . ُاألخرى، وخاصة البعدين اإلسالمي والعاملي

ُيعد تقزميا للعمق االسرتاتيجي املنشود للوحدة اليمنية، إذ بدون توفري البعد  ً ّ ُ

بة ملقررات املـواد االجتامعيـة تكـون اإلسالمي يف مقررات هذه املرحلة بالنس

الوحدة اليمنية قد فقدت حلقة وثيقة من حلقات تكاملها، وهذا ما ينعكس 

ُسلبا عىل نفسية جيل الوحدة، من حيث ضعف االنتامء يف بعـده اإلسـالمي،  ً

ُكام أن يف إهامل هذا البعد تجاهالً للمواد الدستورية األوىل والثانية والثالثـة 

من دستور الجمهورية اليمنيـة، حيـث ) أسس الدولة(لباب األول الواردة يف ا

الجمهورية اليمنية دولة عربية إسالمية، مستقلة ذات :" نصت األوىل عىل أن 

سيادة، وهي وحدة ال تتجزأ، وال يجوز التنازل عـن أي جـزء منهـا، والـشعب 

 :" ّفـيام نـصت الثانيـة عـىل أن" اليمني جزء مـن األمـة العربيـة واإلسـالمية

الـرشيعة اإلسـالمية مـصدر :" ّ، أما الثالثة فـرصحت بـأن "اإلسالم دين الدولة

 ).3-1دستور الجمهورية اليمنية، املواد " ( جميع السلطات



 املناهج الرتبوية وتحديات املرحلة
 

92 
 

يـة مضمون مقـررات املـواد االجتامع ُأما إهامل حلقة البعد العاملي يف

من مرحلة التعليم األسايس فإنه يـسهم كـذلك يف إضـعاف االنـتامء اإلنـساين 

عــالوة عــىل - عــىل أهميتهــا وحــساسيتها–للــنشء اليمنــي يف هــذه املرحلــة 

تجاهله ملادة دستورية وردت يف الباب األول مـن دسـتور الجمهوريـة املنيـة 

تؤكّـد :"  ما ييلّ، إذ تنص املادة السادسة منه عىل)أسس الدولة( بالباب األول

الدولة العمل مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، وميثاق 

"( جامعة الدول العـريب، وقواعـد القـانون الـدويل املعـرتف بهـا بـصور عامـة

ــادة ــة، امل ــوري اليمني ــتور الجمه ــديات ) 6(دس ــم التح ــرتجعنا حج ّوإذا اس

ّ ومـن بينهـا تحـديات –ليمنيـةّالخارجية التي عوقت تحقيق منجز الوحـدة ا

ًفإن خطر تجاهل هذه البعد يزداد إدراكا-أجنبية ُ. 

 :التوصيات

 :ويف ضوء نتائج الدراسة يويص الباحثان مبا ييل

ينبغــي أن يكــون مفهــوم الوحــدة اليمنيــة بأبعــاده الوطنيــة والقوميــة  .1

ًواإلسالمية واإلنسانية مدرجا يف املقررات كموضوع عـرب جميـع سـنوات 

ًيم األسايس، دون أن يظل محصورا عىل الصف الخامس والـسادس، التعل

 .ّيك يتعزز مفهوم الوحدة اليمنية بأبعاده املتعددة يف وجدان الناشئة

أن تكون األبعاد العربية واإلسـالمية والعامليـة ظـاهرة يف املقـررات عـرب  .2

جميع سنوات املرحلـة األساسـية، عنـد تنـاول مفهـوم الوحـدة اليمنيـة 
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ّكامل حلقات الوحدة يف نفوس الناشئة، وتنمي عالقتهم بالعامل بحيث تت

من حولهم عىل املستوى العريب واإلسالمي والـدويل، وصـوالً إىل تحقيـق 

 .أهداف التآخي والتعاون والتعايش الحضاري

يويص الباحثان برضورة إدراج مفهوم الوحدة بأبعاده الوطنية والقوميـة  .3

ّالتــوازن املتــسق مــع طبيعــة مقــررات واإلســالمية والعامليــة بقــدر مــن 

رص ُالتاريخ والجغرافيا عرب كل سـنوات املرحـة األساسـية، بحيـث ال يقتـ

 .عىل مقرر الرتبية الوطنية فقط
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 .كتاب الثوابت: صنعاء).الطبعة األوىل
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: بـريوت). الطبعـة األوىل (وحدة الـيمن تاريخيـا).1987.(مقبل، سيف عيل -
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يف مقرر الرتبية اإلسالميةتطوير رؤية أولية حول مسرية 

 ل مجلس التعاون الخليجيدوبعض 

ِّ قدمتورقة عمل طـة  إىل ورشة عمل يف مدينة ديب إلعداد املرحلة األوىل من خُ

تطوير مناهج الرتبية اإلسالمية يف مراحل التعليم العام للدول األعضاء مبكتـب الرتبيـة 

 أغـسطس 21 – 20هــ املوافـق 1426 رجب 16 -15يف الفرتة من  العريب لدول الخليج

  م2005

:متهيد

 – كغريه مـن املجـاالت اإلنـسانية واالجتامعيـة –يتسم العمل الرتبوي 

حينـا آخـر، تبعـا  وتباين املسارات حينا ، وتكاملهـابتعدد الرؤى والوجهات ، 

ــر أو ذاك ــذا القط ــسفاتها، يف ه ــربات وفل ــود والخ ــصلة الجه ــة . ملح ومواكب

للتطورات املتـسارعة يف دول مجلـس التعـاون، الهادفـة إىل توحيـد الجهـود 

الخـربات واملعـارف، و أصـحاب الكفـاءات لـدى الرتبوية، واإلفادة مـن ذوي

ّيقـدم  ؛ ارتأى كاتب هـذه الورقـة أن- عىل وجه التحديد -  أبناء هذه الدول

عن مسرية التطـوير يف الـيمن التـي  - تنسجم وطبيعة الورقة -صورة موجزة 

 ًانضمت مؤخرا إىل دول املجلس يف بعـض املجـاالت، ومنهـا املجـال الرتبـوي،

والوضـــع العـــام لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، واختيـــار منـــوذجني 
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 ، بعد تقـديم)ُ عامن–السعودية  ( مجلس التعاون الخليجي دول آخرين من

 إىل األسـس أرضية معرفية عن أسس التطوير وخطواته،مع اإلشارة بعد ذلـك

، الخارجيـة عـىل وجـه التحديـد ّالتحديات واملنطلقات الفلسفية، ثم مناقشة

مخليــا مجــال . حيــث متثــل هــذه األخــرية وضــعا جــديرا بالبحــث والدراســة

 .دول املجلس لزمالء آخرين عظمالحديث عن م

:هدف الورقة 

تهدف هذه الورقة إىل تقديم رؤية أولية عن مـسرية  من هذا املنطلق

والرتبية اإلسالمية منها بوجه أخص  عملية تطوير مناهج الرتبية بصورة عامة،

ّ،وفلسفة التطوير يف الدول املشار إليها ، وكذا التحـديات املـصاحبة للعمليـة 

رف بالذات، بهدف البناء عىل الجهود السابقة، وتصحيح مـا يلـزم يف هذا الظ

من وراء عقد هذه الورشة املباركة،  ّمنها، وصوال إىل تحقيق األهداف املرجوة

 .النجاح يف أعاملها التي نرجو لها

:مصطلحات إجرائية

لغرض إجراء هذه الورقة فإن املقصود من املصطلحني التاليني مـا هـو 

 :نهام موضح أمام كل م
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 :املنهج 

املــنهج ( تــسميته البــاحثون يف مجــال املنــاهج بـــ  مــا اصــطلح عــىل

ّجملة الخربات التي تقدمها املدرسة لتالمذتها، داخلهـا  الذي يعني) الحديث

 الـسلوك املرغـوب، زأو خارجها، مادام ذلك يتم تحت إرشافها، بهـدف تعزيـ

 .وتعديل غري املرغوب

املـنهج ( ملـصطلح   معنيـة بالرتبيـة اإلسـالميةتبني هذه الورقـة يف نـدوة إن

ليس انسياقا تقليديا وراء املـصطلحات الوافـدة، مـن غـري تحريـر ) الحديث 

التعريف للمنهج الحديث عـىل نحـو  ومصدر ورودها، ولكن هذا ملالبساتها،

أكرث انسجاما و فلسفة الرتبية اإلسالمية، حيث مفهـوم العبـادة  ّيعد ما سبق

متثل معاين العبادة هلل تعـاىل يف نطـاق  ينأى بالعبد املسلم عنالشامل، الذي 

ّموقـع بعينـه، أو زمـن محـدد، ثـم اليلبـث أن  الشعائر التعبدية وحـدها، يف

ينفلت من تبعات ذلك خارج املكان والزمان املحددين للعبـادة الـشعائرية ، 

 – تعـاىل –العبادة الشامل املنطلق مـن قـول الحـق وهذا يتعارض و مفهوم 

َقْل إنَّ صاليَت ونُسيك ومحياي وماميت هلل رب العالمني ( ِ َِ َْ َ ْ َِّ َ َ َ َِ ِ ََ َ َ ُِ ِ ُالَ َرشيك له } 6/162{ُ َ َ ِ

َوِبذلك أمرُت وأنَا أول المسلمني ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ َّْ َ ََ َ ُْ َ  163 – 162:  األنعام)َ

ومــن مبــدأ الرقابــة الذاتيــة للفــرد املــسلم تجــاه ســلوكه كلــه وفــاق 

 :للتوجيهات الربانية 
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ِإنَّ ربك لِبالمرصاد:(قال تعاىل  َِ ْ ْ َ َ َّ َ  14:  الفجر)ِ

َإنَّ الـلـــه الَ يخفــى عليــه َيشء يف األرض والَ يف الــسامء: (قــال تعــاىل  َّ ِْ ِ ََ ِْ َ ٌ ْ ِ َ ََ َ ْ َ  آل ) ِ

 5: عمران

ٌوهو معكُم أين ما كُنتم والـلـه مبا تَعملوَن بصري(قال تعاىل   ِ َ ْ ْ ُْ َ ْ َ َ ََ ِ ُ َ َُ َ َُ  4: الحديد ) َ

 حيـثام كنـت الـلــهاتـق  :" - عليه وآله وسـلم الـلـهصىل  -جيه الرسول وتو

 ).3" (واتبع السيئة الحسنة متحها، وخالق الناس بخلق حسن 

 :التطوير 

بعيدا عن الخالف الفني بني مصطلح التطـوير مـن جهـة ومـصطلحي 

مـن  تجديـد وإصـالح وتـصحيح: وما يف حكمهـام مـن  ،)1(التحسني والتغيري

معطيـات  بلـورة:   بـصورة عامـةالتطـويرفإن املقـصود بعمليـة  ؛جهة أخرى

ومقرتحاتها، وما تحويه عملية التصميم هذه من وضـع  عملية تصميم املنهج

ّللمواصفات واملعايري التطويرية والتنفيذيـة املختلفـة، التـي تخـص مكونـات 

 أو املنهج املقرتح، وتوضيح العالقات التي تـربط بينهـا، وترجمتهـا إىل وثيقـة

 ).2(خطة دراسية تشمل عنارص املنهاج مجتمعة 

أما بالنسبة لتعريف التطـوير سـالف الـذكر ؛ فإنـه ميكـن إسـقاطه يف 

هذه الورقة عىل تطوير مـنهج الرتبيـة اإلسـالمية، حيـث ال فـرق مـن حيـث 

ّاملبدأ، من الناحية الفنية واملوضوعية، بـني تطـوير مـنهج وآخر،أيـا اختلفـت 

 الـلــه بـإذن – أو مصادره، أو وظائفه كام سيتـضح الحقـا طبيعة أيّ  منهام،

 .-تعاىل 
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 :أسس تطوير املناهج

؛  وإذا كان الفرق منتفيا سواء يف التطوير العـام أم يف املـنهج الحـديث

وبني أسس  بني أسس التطوير للمناهج العامة فال فرق كذلك من حيث املبدأ

 سـس العامـة للتطـوير إىلتطوير مناهج الرتبيـة اإلسـالمية، حيـث تـستند األ

 ) 4( : 

 فلسفة تربوية واضحة: أوال 

 دراسة علمية للمتعلم: ثانيا 

 دراسة علمية للمجتمع:ثالثا 

 رابعا شمولية التطوير

 تعاون كل الجهات ذات الصلة باملنهج: خامسا 

 استمرارية التطوير: سادسا 

ليـة ويرى باحثون آخرون أن األسـس أو الركـائز التـي تقـوم عليهـا عم

  ) :5 ( –ما سبق   باإلضافة إىل–التطوير 
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التخطيط ومراجعة األهـداف الرتبويـة ثـم إعـادة صـياغتها،وتجريب املـنهج 

 .ّاملطور

ويالحظ أن كل هذه األسس هي مستند عملية التطـوير التـي تهـدف 

وما . الجهات ذات العالقة يف دول مجلس التعاون الخليجي إىل بلورتها عمليا

التي تنعقد اليوم إال مواصلة للجهود املبذولـة يف هـذا الـسياق، هذه الندوة 

 .وسيتضح من خالل بعض النامذج املشار إليها فيام بعد مصداقية ذلك

الفلسفة الرتبوية الواضحة هي أس األسـس، أو النمـوذج التـصوري  إن

ــاكم ــري الح ــف -paradigm )( والفك ــح ّ الوص ــوير  - إن ص ــة التط لعملي

ملية تطوير تغفل أو تتجاهـل الفلـسفة الرتبويـة للمجتمـع املنشودة،وأميا ع

املستهدف أساسـا بعمليـة التطـوير للمـنهج فإنـه محكـوم عليهـا باإلخفـاق

 ســلفا، ومــا ســوء الواقــع الرتبــوي يف بعــض البلــدان العربيــة واإلســالمية إال 

نتيجــة طبيعيــة لــضعف أو تجاهــل أو تــداخل هــذا املرتكــز األســاس، قبــل 

ّوأما بقية أسس التطوير مـن دراسـة علميـة للـتعلم،.بب آخرأي عامل أو س

،أو التخطــيط، أو مراجعــة األهــداف )البيئــة االجتامعيــة (  أو للمجتمــع

ّالرتبوية، أو تجريب املنهج املطـور، مـع شـمول ذلـك لكـل جوانـب املـنهج، 

ــة تطــوير  ــه ؛فــإن عملي ــصلة ب واســتمراريته، وتعــاون كــل الجهــات ذات ال
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 بوصـفه عمليـة – وال حـرج –ية اإلسالمية تخـضع لجميـع ذلـك مناهج الرتب

 .إجرائية محكومة بأس األسس،وهو الفلسفة الرتبوية للمجتمع املسلم

 :مراحل التطوير

 البد أن تنطلق عملية التطوير ابتداء من اإلحساس برضورة الحاجة إىل

 :  )6( التطوير وهي  التطوير، التي تتضمن مراحل

 البناءمرحلة التكوين أو  .1

 مرحلة التخصص .2

 مرحلة التطوير .3

 مرحلة االختبار امليداين .4

 مرحلة املراجعة .5

 مرحلة التنفيذ .6

وهــي املنطلقــة مــن  ويعــرب عنهــا بعــض البــاحثني بخطــوات املــنهج

 ) :7(  وتتمثل يف التطوير اإلحساس برضورة الحاجة إىل

 تحديد اسرتاتيجية التعليم .1

 املرسومةدراسة الواقع الحايل يف ضؤ اإلسرتاتيجية  .2

 وضع خطة للتطوير .3
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التخطيط التفصييل لجوانب املنهج املختلفة .4

تجريب املنهج املقرتح قبل تعميمه .5

االستعداد للتنفيذ والتعميم .6

ّالبدء يف تنفيذ املنهج املطور ومتابعته .7

: منوذج التطوير يف اليمن

؛ لتعاون الخليجي يف دائرة الرتبيـةأضحى اليمن عضوا يف دول مجلس ا

 بصورة –؛ بيد أن األدبيات والوثائق )دول املكتب (   مشموال مبصطلحوأصبح

التي سنأيت عىل ذكر بعـضها فـيام بعـد تـسبق هـذه املرحلـة بـسنني  -عامة 

، جميعهـا عـىل الـيمن بالـرضورة نطبـقبعضها غري قريب، ومن ثم فهـي ال ت

، مـام يقتـيض بدول املجلس يف ذلك الحـني عضويةصلة  حيث مل يكن لليمن

فصل بني وضع التطوير يف الـيمن، ذي العـضوية الجزئيـة، ووضـعه يف دول ال

،لــذا كــان الفــصل منطقيــا بــني  مجلــس التعــاون الخليجــي كاملــة العــضوية

 .الوضعني يف هذه الورقة عىل األقل
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حركـة التعلـيم يف  كـان متـأخرا عـن ومن املعلوم أن التعليم يف اليمن

م أي عــام قيــام الثــورة 1962 –هـــ 1382دول املنطقــة وقــي العــامل إىل عــام 

اليمنية يف شامل البالد، وقد اعتمدت املناهج واملقررات املرصية نظرا لحجم 

ويف عـام . الدعم الـذي لقيتـه الثـورة مـن جمهوريـة مـرص العربيـة وقتـذاك

ّم بدأت ميننة املنـاهج والخطـط الدراسـية ، حيـث شـكلت 1967 -هـ 1387

وضع مناهج وكتب مينية معتمدة عىل الخـربات وزارة الرتبية والتعليم لجانا ل

ويف هذا الوقت كان إعالن االستقالل يف جنوب الـبالد، ). 8( املرصية واليمنية

وهو ما أعقبه من الناحية الرتبوية استعانة مبارشة بتجارب وخربات خارجيـة 

 .كذلك

م وقبيــل بدايــة 1990 -هـــ 1411وبعــد إعــالن الوحــدة اليمنيــة عــام 

 يس الجديد شـكلت وزارة الرتبيـة والتعلـيم لجنـة لتوحيـد املـنهجالعام الدرا

طبــع  ســابقا، عــىل نحــو مــستعجل الــذي كــان قامئــا يف الــشطرين املــدريس

الوقـت الكـايف مـن  بطابع تلك املرحلة التـي مل تأخـذ بعـض املجـاالت فيهـا

ّالدراســة والبحــث،، ثــم طبــع الكتــاب املوحــد ونــزل إىل امليــدان، ويالحــظ 

ماديت الرتبية اإلسالمية والقـرآن الكـريم مـن عمليـة التوحيـد هـذه، استثناء 

لوجودهام يف الشطر الشاميل دون الجنويب، ومل يتغري هذا الوضـع إال يف عـام 

م، عنــدما قامــت الــوزارة بتــشكيل لجــان متخصــصة لتطــوير منــاهج 1997
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 التعليم األسايس والثانوي ولكن ظلت جهوده منحـرصة يف الكتـاب املـدريس،

والعمـل عـىل إزالـة مـا شـاب العمليـة  وإعادة ترتيب موضوعاته وتنـسيقه،

و املعلومات املتضمنة يف الكتاب  السابقة من تناقض يف الحقائق واملفهومات

 ).9( املدريس

م تعاقد البنك الدويل مع رشكة أمريكيـة تعـرف مبركـز 1998ويف العام 

رض حصلت عليه الحكومـة ، بناء عىل ق)E.D.C( واختصارا بـ  تطوير التعليم،

اليمنية منه لغرض تطوير املناهج،وكان القامئون عـىل الربنـامج كـوادر مينيـة 

 .بإرشاف خرباء خارجيني

ومن الجدير ذكره يف هذا السياق أن الرشكة املشار إليها أنجزت عـددا 

 ):10(الهامة منها من الوثائق

س املرجعـي،التي شـكلت األسـا وثيقة األسس العامة للرتبية والتعليم .1

مـن حيـث االلتـزام  واإلطار الفكري والعقدي لعملية تطـوير املنـاهج،

ممثلـة بالكتـب الكـريم والـسنة املطهـرة،  بالثوابت الدينية والوطنية،

 .وقانون التعليم العام ودستور البالد،

ــيمن، .2 ــة يف ال ــسفة الرتبي ــضمنة لفل ــسياسة  وثيقــة املنطلقــات املت وال

 .التعليمية

.الرتبويةوثيقة األهداف  .3
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 .األهداف العامة ملناهج مرحلة العليم األسايس .4

  ).6-1( األهداف الخاصة ملناهج املواد يف مرحلة التعليم األسايس  .5

 .الجداول التتابعية ملفردات املواد الدرايس .6

القرآن الكريم والرتبية وثيقة املنهاج لكل مادة من املواد،ويف مقدمتها  .7

 .اإلسالمية

لخـرباء دوليـني مـن بعـض الـدول  لوثائق قدمتوبعد استكامل هذه ا

 .إلبداء مالحظاتهم حولها العربية

قد   يف اليمنالرتبية اإلسالمية والقرآن الكريمويالحظ أن خطة تطوير 

نظرا ملا نـالهام  أثارتا جدال كبريا يف الوسط الرتبوي ويف الشارع اليمني بعامة،

ه إجراء غري منفـصل عـن من تقليص يف حصصهام الدراسية ، مام فهم منه أن

اضـطر بـسببه رئـيس الجمهوريـة إىل  التدخالت الخارجية، وهو األمـر الـذي

التدخل املبارش لحسم النـزاع، بإعـادة الحـصص املقـررة إىل وضـعها الـسابق 

)11.( 

وبشهادة بعض املختصني يف املناهج فإن املنهج املطور يعد أفضل مـن 

 ).12(عيوب ّاملنهج السابق بكثري، أيا ما شابه من 
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 الدول األعضاء  رؤية عامة حول التطوير يف

  )قبل انضامم اليمن إىل املجلس  (

يعود ظهور املدارس النظاميـة يف الـدول األعـضاء إىل منتـصف القـرن 

انترشت مدارس التعليم  حيث،)بداية العرشين امليالدي ( الرابع عرش الهجري

  اكتشاف الرثوة النفطيـة فيهـا بعد عمليةالنظامي الرسمي عىل نحو متسارع

فإنهـا تعمـل  ؛بنظمهـا التعليميـةإطار االهتامم املتزايد للـدول األعـضاء  ويف.

متثـل  ووضـع خطـط للعمـل، حاليا عىل تطوير سياساتها وأهدافها الرتبويـة،

غري أن مثة تحديني . استجابة لحاجات املتعلمني،ومتطلبات التنمية املستقبلية

 :رئيسني يواجهانها 

 :لتحدي األول ا

؛ حيــث تــشري املتــصاعد يف اإلنفــاق عــىل التعلــيمويتمثــل يف االرتفــاع 

اإلحصاءات السكانية إىل أن عدد الطلبة امللتحقني مبراحل التعلـيم الـثالث يف 

 .الدول األعضاء يف ازدياد مستمر

 :التحدي الثاين 

ّحاجة التعليم امللحة إىل التطوير النوعي، بهدف رفـع مـستوى جـودة 

  ) .13( وتحسني مخرجاته بشكل عام  لتعليم،ا
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يف  ووفقا لقرار املجلس األعىل للتعليم بدول مجلس التعاون الخليجـي

دورته العرشين فقد أقرت الخطة املشرتكة لتطـوير منـاهج التعلـيم ؛ حيـث 

تضمنت عرشين برنامجـا شـملت تطـوير األهـداف العامـة للتعليم،ودراسـة 

ف املواد الدراسية ، من حيث الحجم والوقت الوزن املناسب تخصيصه ملختل

وتطـوير منـاهج املخصص لكـل منهـا، وتكامـل املـواد الدراسـية املتقاربـة ، 

 .الرتبية اإلسالمية

كام عقد مكتب الرتبية العريب لدول الخليج ورشة عمل كربى ؛ بهـدف 

تحديد مرشوعات التعليم وبرامجه يف الدول األعضاء باملكتب يف مدينة جدة 

م، وفقـا 2004 يوليـو 19\17هـ املوافق 1425 6 \2 إىل 5\29ل الفرتة من خال

لقرار وزراء الرتبية والتعليم بالدول األعـضاء خـالل لقـائهم التـشاوري الثـاين 

م، استجابة لقرارات قمـة 2004خالل شهر مارس  الذي عقد مبملكة البحرين

 2003مرب دول مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت بالكويت يف شهر ديـس

ّم، حيــث كلــف وزراء الرتبيــة والتعلــيم بوضــع خطــة موحــدة مــن الــربامج 

 ).14( ورد يف دراسة التطوير الشامل للتعليم واملشاريع املالمئة، لتحقيق ما

ــان ــة  وك ــه الثالث ــس يف دورت ــدول املجل ــيم ب ــىل للتعل ــس األع املجل

 ؛  لتعلـيمم ، بشأن ا2002 ديسمرب \23والعرشين املنعقدة بالدوحة بتاريخ 
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قد أشار إىل أن من دواعي تطوير املناهج ضعف التكامـل بـني منـاهج مـادة 

وبـني  – يف بعـض دول املجلـس -ّالرتبية الوطنية التي تدرس بشكل منفـصل 

ومن الدواعي كـذلك ضـعف  . الرتبية اإلسالمية أو التاريخ مواد الجغرافيا أو

ول االبتـدايئ وحتـى الثالـث  املقررة من الصف األالرتبية اإلسالميةمخرجات 

وذلـك مـن حيـث سـلوكيات ثقافـة  الثانوي، بل ويف املرحلة الجامعية أيـضا،

االنفتاح والتسامح وتقبل الرأي اآلخر، دون أن يعفي املعلم إىل جانب املنهج 

من ضـعف تلـك ) األهداف واملحتوى والطرائق والتقويم ( بعنارصه األربعة 

 .املخرجات

كــذلك ـ يف مجــال املنــاهج وتطــوير العمليــة وتــضمن قــرار املجلــس 

 : جملة قرارات وتوصيات منها -التعليمية 

تعديل مناهج التعليم وتطويرها لتتواكب ومتطلبـات املجتمـع يف  -

 .العرص الحديث

قيام املؤسسات التعليمية بتطبيق تجارب ومناهج حديثة، وأشكال  -

 .جديدة من التعليم، مع االهتامم بعلوم العرص وتقنياته

التعلـيم : الرتكيز عـىل تطـوير العمليـة التعليميـة بأبعـاده الثالثـة -

 ) .15(والتعلم والتقويم 
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مـن  -إن منطلقات التطوير املنشود تنطلق من أبعاد فسلفية وأبرزها 

( املنطلقـني التـاليني  -ومبا ينسجم وأهدافها  الورقة وجهة نظر صاحب هذه

16: (  

 .كامل لعملية التطويرأي املنظور الشمويل املت: الرؤية  .1

وتتمثل أبرزهـا يف االرتقـاء بالعمليـة التعليميـة، : األهداف اإلسرتاتيجية  .2

مــن حيــث الــتعلم والتعلــيم والتقويم،واعتبــار التعلــيم مهنــة تتطلــب 

االحرتاف،والعمل عىل تطوير القيـادات والكـوادر التدريـسية واإلداريـة 

 .تعليميةالتي تحتاجها املؤسسة ال واإلرشافية والفنية،

ومام يلفت النظر يف هذا الجزء من القرارات ورود النص عـىل تطـوير 

إغفــال ، و )17(واللغــة العربيــة واالجتامعيــات منــاهج العلــوم والرياضــيات

،وهو أمر غري مفهوم بالنظر إىل الشكوى السالفة من ضعف الرتبية اإلسالمية

ة املتعلم بحيث شخصي يف موطن آخر عىل أهمية بناء مخرجاتها، مع التأكيد

 يتمكن من استيفاء متطلبات العرص وعلومه وتقنياته،

 والتعامـل مبرونـة مـع مجريـات العـرص،  و الرتكيز عىل حل املشكالت،

ــة  مــع املحافظــة عــىل الهويــة العربيــة واإلســالمية، والتمــسك بقــيم العدال

ــاون  ــسامح والتع ــة  )18(والت ــة للرتبي ، وال شــك أن هــذه مخرجــات طبيعي

 إن  .ّية، إذا أحسن بناؤها،وتكاملت عوامـل تحقيـق أهـدافها املرجـوةاإلسالم
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يتعارض مـع منطلقـات   عالوة عىل مسبق– غري املقصود رمبا –ذلك اإلغفال 

 .التطوير بنظرتها الشمولية،وأهدافها االسرتاتيجية

العـريب لـدول الخلـيج يف  ويف اجتامع املجلس التنفيذي ملكتب الرتبيـة

 الخامسة عرشة،املنعقدة يف رحـاب املدينـة املنـورة، خـالل دورته االستثنائية

 م ؛ 2005إبريــل  28 -27املوافــق  هـــ1426ربيــع األول  19 -18الفــرتة مــن 

ناقش االجتامع التعديالت املقرتحـة عـىل مـرشوع تطـوير التعلـيم يف الـدول 

األعضاء باملكتب يف ضؤ توجيهات املؤمتر العـام الثـامن عـرش لـوزراء الرتبيـة 

الثامنة عرشة املنعقـدة  لتعليم بالدول األعضاء يف املكتب يف دورته العاديةوا

 فرباير 9 – 8هـ املوافق 1425 ذي الحجة 29 – 28بالكويت خالل الفرتة من 

 . م2005

ــيم يف ــوير التعل ــرشوع تط ــارة إىل أن م ــدر اإلش ــضاء  وتج ــدول األع ال

 دورتـه الرابعـة باملكتب قـد تـم إعـداده بنـاء عـىل قـرار املجلـس األعـىل يف

م، القــايض بتكليــف وزراء 2003والعــرشين املنعقــدة بالكويــت يف ديــسمرب 

، بوضـع )املؤمتر العام ملكتب الرتبية العريب لـدول الخلـيج (  الرتبية والتعليم

ّخطة موحدة من الربامج واملشاريع املالمئة لتحقيق ما ورد يف دراسة التطوير 

 الـلـــه عبــد \حب الــسمو امللــيك األمــري الــشامل للتعليم،ووثيقــة اآلراء لــصا

  بــن عبــد العزيز،ومرئيــات الهيئــة االستــشارية،إضافة إىل التقــويم املــستمر 
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ويـأيت هـذا املـرشوع امتـدادا .للخطة املشرتكة لتطوير مناهج التعلـيم العـام

 لتطلعات الدول األعضاء باملكتب إىل تطوير مـرشوعات تربويـة اسـرتاتيجية،

وهو مـا يعكـس . قادمة يف ضؤ التطورات العلمية املتالحقةلخدمة األجيال ال

ــضاء،وتوجيهاتها  ــدول األع ــديث يف ال ــوير والتح ــرشوعات التط ــات م أولوي

املتواصلة ملراجعة أهداف نظم التعليم، وتجديـد بناهـا وهياكلهـا وتحـديث 

 .مناهجها

ّوما يعني هذه الورقة عىل نحـو أسـاس أن اجـتامع املدينـة املنـورة مل 

 بـالتعليم يف الرتبيـة اإلسـالميةالخطة املقرتحة لتطوير تدريس مـواد :  يغفل

  ) .19( الدول األعضاء، بل كان ذلك من أبرز مناقشاته 

ويف إطــار املــساعي الراميــة إىل توحيــد جهــود التطــوير العــام لــدول 

الوكيل املـساعد للـشؤون   محمد عبد الرحمن الدورسي\السيد  املجلس أكّد

ـــوزا ـــة ب ـــة قطـــر يف التعليمي ـــيم يف دول  يف الكلمـــة م2003 \3\15رة التعل

 التي افتتح بها اجتامع خرباء املناهج لتطوير وثيقة األهداف العامة ووضعها 

أهمية توحيد األهداف الرتبوية واألسس العامـة للمنـاهج  يف الصورة النهائية

 راءإىل أن أول قــرار للمــؤمتر العــام األول لــوز كــام أشــار. يف الــدول األعــضاء

 الرتبيــة واملعــارف يف دول الخلــيج العربيــة يتمثــل يف العمــل عــىل توحيــد 

 مؤكــدا أن .أهــداف التعلــيم واألســس العامــة للمنــاهج يف الــدول األعــضاء
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 .هذا األمر يعدّ  أهـم األهـداف األساسـية للمركـز العـريب للبحـوث الرتبويـة

ف العامـة للرتبيـة وأضاف أن املركز العريب قام بإعادة النظر يف وثيقة األهـدا

يف دول املجلس،وأهداف املراحل الدراسية،وقام بإرسـالها إىل الـدول األعـضاء 

 ).20(لدراستها وتدوين املالحظات حولها 

من جهتـه قـال الـدكتور رشـيد الحمـد مـدير املركـز العـريب للبحـوث 

إن االجتامع الرتبوي الذي يعقده املركز خالل هـذه  : "لدول الخليج  الرتبوية

دورة يستهدف الرتكيـز عـىل الربنـامج األول مـن الخطـة املـشرتكة لتطـوير ال

مناهج التعليم يف الدول األعضاء مبكتب الرتبية العريب، إىل جانب أن الجتامع 

يهدف إىل تطوير وثيقة األهداف العامة للتعليم،وأهداف املراحـل الدراسـية 

 ).21" ( العامة للمناهج 

 شرتكة لدول مجلـس التعـاون الخليجـييف ضؤ ما تقدم من الجهود امل

؛   )مكتـب الرتبيـة العـريب لـدول الخلـيج( التي اضطلع بدور الريـادة فيهـا 

بوسع صـاحب هـذه الورقـة إبـراز مـوجز لـبعض الجهـود العامـة يف مجـال 

التطوير لبعض الدول األعضاء،وما يتصل منها بخطة تطوير الرتبية اإلسـالمية 

 .بوجه خاص

 



 املناهج الرتبوية وتحديات املرحلة
 

116 
 

 

 :ر يف اململكة العربية السعودية  منوذج التطوي-1

اهتاممــا  تــويل وزارة الرتبيــة والتعلــيم يف اململكــة العربيــة الــسعودية

الـوزارة  خصصت موقعا عىل مستوى رفيـع يف متميزا لجهود التطوير، بحيث

، كام أنشأت )وكيل وزارة للتطوير الرتبوي( صب لهذا الغرض، فاستحدثت من

لعديـد مـن اإلدارات العامـة ،كـاإلدارة العامـة مركزا للتطوير الرتبوي تتبعه ا

للمناهج،واإلدارة العامة للبحوث الرتبوية، وهام إدارتا ن عـىل مـستوى عـال 

 .من األهمية، مبا يؤكد مدى العناية التي توليها الوزارة بهذا الشأن

 عىل سبيل املثال -ومن اإلنجازات التي حققتها اإلدارة العامة للمناهج 

قة األهداف التعليمية العامة، واملرشوع الشامل لتطوير منـاهج إصدار وثي : -

تطـوير التعلـيم يف : كـام أصـدرت اإلدارة العامـة للبحـوث الرتبويـة . التعليم

  ) .22( اململكة العربية السعودية، ثم التقرير السنوي ملركز التطوير الرتبوي 

عـام  علـيمومام ال يخلـو مـن داللـة بليغـة أن تعمـد وزارة الرتبيـة والت

 عـىل سـبيل -يف منطقـة القـصيم  الرتبيـة اإلسـالميةهـ إىل فصل شـعبة 1404

 بعــد أن كانــت مدمجــة مــع بقيــة –املثــال وهــي منطقــة محافظــة معروفــة 

 من املهام املسندة إىل هذه وقد ورد أن.ّالشعب تحت مسمى التوجيه الرتبوي
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بالرتبيـة ية الخاصـة دراسة املنـاهج واملقـررات الدراسـ) 4(الشعبة،يف الفقرة 

) : (( 5( وتقوميها وتطويرها وتقوميها وتحقيقهـا،كام ورد يف الفقـرة اإلسالمية

وقـد قامـت )).تطوير وتحسني وتنويـع أسـاليب القيـاس والتقـويم الرتبـوي 

 ).23 ( الرتبية اإلسالميةّالشعبة بدراسة املالحظات املوجهة نحو مناهج 

  :ُمنوذج التطوير يف سلطنة عامن -2

ُأت خطة وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عـامن يف تطـوير منـاهج بد

. م2005 -2004  ابتـداء مـن العـامالرتبيـة اإلسـالميةالتعليم األسايس مبا فيه 

 للـصف األول، ومـنهج الثقافـة العامـة الرتبيـة اإلسـالميةوتم تـأليف مـنهج 

 ملـادة الثقافـة كام تم بناء املـنهج الـدرايس للصفني األول والثاين مبحو األمية،

 .اإلسالمية للصف الحادي عرش

ّوقد تحدث معايل وزير الرتبية والتعليم العامين أمام مجلـس الـشورى 

مـن )  م 2005 -2004( يف جلسته السادسة من دورة االنعقاد السنوي الثاين 

 التعلــيم العــام يف الــسلطنة  الفــرتة الخامــسة عــن معــامل اســرتاتيجية تطــوير

التطـورات العلميـة والتقنيـة  ضـؤ وأوضح أنهـا تـأيت يف). م 2020 – 2006( 

ــة التــي يــشهدها العامل،واحتياجــات املجتمــع العــامين  واملــستجدات الرتبوي

 .وتطلعاته املستقبلية،وثقافته وهويته الوطنية
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ــة يف تطبيــق نظــامو ــة التطــوير الفعــيل املتمثل ــيم  بــدأت عملي التعل

جديـدة للتعلـيم تتناسـب مـع األسايس،وتطوير مدارس العام،ووضع أهداف 

ّطبيعة املجتمع العامين واحتياجاته وطبيعة العامل املعارص وتحدياته، وتطوير 

وتطـوير املنـاهج ....... الخطط الدراسية املعمول بها يف مدارس التعليم العام

الراسية واالهتامم بالتدريب والتأهيل أثناء الخدمـة، وتطـوير نظـم التقـويم 

 .لرتبويالرتبوي،واإلرشاف ا

( سار التطبيق التدريجي لجهود التطـوير الرتبـوي يف حطـني متـوازيني

24( : 

 4-1(التطبيق التدريجي لنظام التعليم األسايس بحلقتيه األوىل  : األول

ومن ثم تطوير الصفني الحادي عرش والثاين عرش، يف   )10 -5(، والثانية من )

 .مدارس تنمو عدديا كل عام

نظومة التعليمية يف املدارس التي مل يبدأ فيها تطبيـق تطوير امل : الثاين

التعليم األسايس حتى تواكب هـذه املـدارس املـستجدات الرتبويـة فتتقـارب 

مستويات مخرجاتها،ومستوى الطالب الذين يدرسـون وفـق بـرامج التعلـيم 

 .األسايس
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ُومن املرتكزات التي يعتمد ها التطوير الرتبوي يف عامن تطوير مناهج 

ولتحقيـق .عليم األسـايس مبـا فيهـا مـنهج الرتبيـة اإلسـالمية بطبيـة الحـالالت

أهداف التطوير قامت الوزارة بإجراء جملة من اإلجراءات من بينها تـدريب 

املعلمني بدءا من معلمي الصف األول يف مدارس التعلـيم العـام يك تتقـارب 

، وذلـك مستويات التحصيل لدى مخرجات التعليم األسـايس والتعلـيم العـام

 واللغـة الرتبيـة اإلسـالميةم ،يف مـواد 2005 -2004اعتبارا من العام الدرايس 

ّهذا إىل جانب إعداد خطة دراسية معدلة للصف األول من .العربية وغريهام

مـع املـيض يف تطـوير املنـاهج والكتـب .التعليم العام والزمن املتاح للدراسة

وإدخال منـاهج  القامئة سنويا،الدراسية،بحيث يتم مراجعة املناهج الدراسية 

وتطويرها يف ضوء املستجدات العلمية الرتبوية يف املجاالت الحياتيـة  جديدة،

 ).25(املختلفة 

وتأمل الوزارة بعد االنتهاء من تأليف مناهج وكتـب التعلـيم األسـايس 

التي وصلت حاليا إىل الـصف الثـامن أن تقـوم بـإجراء دراسـة شـاملة لهـذه 

كام ستستمر يف تطـوير منـاهج وكتـب التعلـيم  . الجوانباملناهج من جميع

 .وصوال إىل مرحلة التطبيق الشامل لكتب العليم األسايس العام ومراجعتها،
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ومام له داللته بهذا الصدد قيام الوزارة بعقد نـدوات وطنيـة لتطـوير 

ثـم عقـد .م2002 إبريـل 3 -1ونفذت يف الفرتة مـن  التعليم ما بعد األسايس،

 ).26(م 2002ديسمرب 24 -22الدويل لتطوير العليم يف الفرتة من املؤمتر 

 ):27(وتتواصل جهود التطوير لتشمل

إجراء دراسة استشارية بالتعاون مـع بيـت خـربة متخـصص حـول  -

 .تطوير التعليم بالصفني الحادي عرش والثاين عرش

تشكيل لجنة لتحديد الخطة الدراسية املناسـبة ملحرجـات الـصف  -

 \52(تعلـيم األسـايس مبوجـب القـرار الـوزاري رقـم العارش مـن ال

2003.( 

ُويف نهاية اإلشارة إىل جهود التطوير الرتبوي يف سـلطنة عـامن يحـسن 

ذكر أن دائرة مناهج الرتبية اإلسالمية واللغة العربية بوزارة الرتبية والتعلـيم 

 :بـ - ضمن ما تختص –هناك تختص 

 ).28(سيةإعداد وتطوير املناهج واملقررات الدرا

أن كـل تلـك الجهـود التطويريـة  ّوالجدير بالتأكيد بعد كـل مـا تقـدم

ُوسـامت املجتمـع العـامين، وهويتـه  محكومة بالفلـسفة الرتبويـة اإلسـالمية،

 ).29(الثقافية 
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 :تحديات يف مواجهة التطوير 

حني يطرح مطلب التطوير ملناهج الرتبية اإلسالمية خصوصا ؛ تـربز جملـة 

أن عمليـة : حينا،وإبداء الرفض القاطع حينـا آخـر ومـن أبرزذلـك من التحفظات 

اسـتجابة مبـارشة أو غـري  - مـن حيـث نـدرك أو ال نـدرك –التطوير هـذه متثـل 

غربية وأمريكية عـىل وجـه التحديـد، والسـيام بعـد أحـداث ) أجندة ( مبارشة لـ

والواقــع أن صــاحب هــذه الورقــة ال . م 2001الحــادي عــرش مــن ســبتمرب عــام 

هو يؤكّد من جانبـه حقيقـة األهـداف غـري  ّتجاهل حجم التحدي وال أبعاده بلي

تزعم أن مـا يجـري مـن  الربيئة التي تطرحها دوائر غربية يف موقع صناعة القرار،

يف العـامل اإلسـالمي ؛  أحداث عنف هنا أو هناك ؛ مـن ورائـه املنـاهج واملقـررات

سلكيات، واملفارقـة أن االتجـاه التي يتتلمذ عليها من تنسب إليهم مثـل تلـك املـ

مل يعـرف  ّرصاحة تحت مسوغات شـتى ؛ العام للعنارص التي تتبنى أعامل العنف

إطار التعليم الرشعي الرسمي، بـل بعـض هـؤالء درس يف الغـرب  يف عنها انخراط

 لكن تظل املساعي املحمومـة لـبعض دوائـر صـناعة القـرار . وتخرج يف مؤسساته

وقـد اشـتدت حملتهـا ضـد منـاهج  واهـا سـالفة الـذكر،ّيف الغرب مرصة عىل دع

 مـع التعليم الرشعي يف العامل اإلسالمي بعد أحـداث الحـادي عـرش مـن سـبتمرب،

ــع قــرن تتوقــف أنهــا مل  ــة نحــو رب  م عــىل1979 ، أي منــذ عــامقبــل ذلــك طيل
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 بـني الدولـة العربيـة) كامـب ديفيـد (  وجه التحديد، حيث وقعت اتفاقيـة

إلبعــاد آيــات الجهــاد  ئــسةهــا محــاوالت يات ، التــي أعقبوالحكومــة املــرصية

 الناتجة عن مـسالك أغلـبهم، السـيام وما يتعلق ببعض خصال اليهود ،القتايل

ــسرية  ــحيح ال ــريم وص ــرآن الك ــة يف الق ــرتات، املثبت ــات والف ــض البيئ  يف بع

فلــيس لــدى الباحــث  ومــن ثــم. مــن املقــررات الدراســية، ،والــسنة النبويــة

 .ّ  تـردد يف حقيقـة النوايـا الـسيئة لـدى مثـل تلـك الـدوائراملوضوعي الحـر

 اسـتمرار بعـض – عـالوة عـىل مـا سـبق -ّوما يزيد هذا األمـر داللـة وقـوة 

ــامل اإلســالمي يف ــة الرســمية يف الع ــاج األنظم ــابع انته ــف املن  سياســة تجفي

 ثم مضت ،)30( التي اتبعت يف بلدان أخرى مثل تونس،ثم نقلتها عنها تركيا 

ــست ــسياسةيف ان باك ــذه ال ــدارس ،ه ــن امل ــد م ــالق العدي ــدت إىل إغ  فعم

بـراهني إضـافية  وكل ذلـك يعـد .الدينية،وترحيل املئات من طلبتها الوافدين

ّتؤكّد أن ليس هذا الهاجس من وحي الخيال،أو مجـرد ترديـد أعمـى ألنـاس 

ويك النطيــل يف رسد مزيــد مــن الــشواهد عــىل  .مــسكونني بنظريــة املــؤامرة

هداف الغربية واألمريكية تحديدا يقترص كاتب هـذه الورقـة عـىل حقيقة األ

ّآخر هذه املحاوالت ولعله من أبرزها، حيث تناقلت مصادر صحفية مطلعـة 

مؤخرا أن ورشة عمل عقدت عىل مـدى يـومني يف شـهر ديـسمرب مـن العـام 

 مبــرص بتنــسيق بينهــا  تحــت رعايــة مكتبــة االســكندرية م2004املــايض 
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وبعض الجهات السياسية هناك ، رغـم حـرضها عـىل   األمريكيةوبني الجامعة

اإلعالميني ، وذلك ملناقشة قضية التعليم يف مرص، بهدف التوصل إىل توصيات 

مقبولة من خالل خطة عمل عىل املدى املتوسط إللغاء التعليم الديني هناك 

االبتدائيـــة واإلعداديـــة : ،متمـــثال يف التعلـــيم األزهـــري للمراحـــل الـــثالث

والثانوية،وكذا تفريغ مناهج التعليم بكليات جامعة األزهر بـشكل تـدريجي 

 .من محتواها الديني

وتعتمد هذه الخطة عىل إنشاء مدارس مـشرتكة ،تجمـع بـني التعلـيم 

الديني واملدين، مع إدماج املـدارس األجنبيـة والخاصـة عـن طريـق مراجعـة 

و اختيار املعلمني واملنـاهج مناهجها،والرقابة الرتبوية عليها، وإخضاع معايري 

لتوحيــدها عــىل املــدى  تربويــة مــشرتكة،متهيدا لــرشوط يف التعلــيم الــديني

 .املتوسط

أما املرحلة الثالثة من مرحلة إلغاء التعليم يف مرص فتختص بإلغائـه يف 

املرحلة الثانوية،وتعتمد عىل إلغاء بعض مناهج التعليم الديني من الثانويـة 

 ).31(يف املدارس الثانوية املدنية، خاصة الفنية األزهرية،وتدريسها 

وبـني  بني لقاء وزير الرتبية والتعليم املرصي ويف هذا السياق عقد لقاء

ــب  ــدويل ، حيــث طال ــة،والبنك ال ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي وفــدي الوكال

ـــاهج  ـــة يف من ـــريات جذري ـــوزير بـــرضورة إجـــراء حركـــة تغي  الطرفـــان ال
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ية يف جميع مراحـل التعليم،وإسـناد تـأليف الكتـب إىل وكتب الرتبية اإلسالم

 وتطبيقها املعايري التـي - حسب قولهم -شخصيات معروفة باعتدالها الديني 

للدراسات بواشنطن،كام أبلغ الوفد الـوزير بـأن الجانـب ) راند(وضعها مركز 

ّاألمرييك سـيقوم مبراجعـة كافـة املعونـات التـي تقـدم للـوزارة ؛إذا مل تنّفـذ 

التـي  مادة القيم واألخـالق تبدال مناهج الرتبية اإلسالمية بكتب ومقرراتاس

ّغري أن الـوزير عـرب عـن .تنفذ مركز تطوير املناهج منذ سنوات ولكنها ّأعدها

ّتعذر استبدال مادة الرتبية اإلسـالمية مبـادة القـيم واألخـالق لعـدم مناسـبة 

 ).32(الظرف لذلك 

لكن من املعلوم  عن ذهن باحث،ّما تقدم حقائق موضوعية ال تغيب 

 هــي) األيــديولوجيا ( أن الفلــسفة الرتبويــة أو للرتبويني،وكــذا املثقفــني ؛

  والحــديث هنــا محــصور يف – التــي تــصنع الشخــصية الــسوية أو املنحرفــة 

 غري أنه مـن التـسطيح املعيـب أيـضا اعتقـاد -إطار مناهج الرتبية اإلسالمية 

 دون  رهـن بـاملقررات الدراسـية وحـدها، أن صناعة الشخصية عىل أي نحـو 

ــاط ــة ارتب ــون مث ــاملنهج  أن يك ــصلة ب ــل ذوي ال ــارش بك ــري مب ــارش أو غ  مب

أي أن ملؤسـسات التنـشئة . مبعناه الواسع املشار إليـه يف صـدر هـذه الورقـة

ــة األرسة، ومنهــا االجتامعيــة أو وســائطها،  واملــسجد، والقــامئون عــىل عملي

   األهـيل والخـاص ، وكـذا املعنيـون بـالوعظ،أو التدريس سواء الرسمي منهـا
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ـــة، ـــوادي  والتوعي ـــصال، ون ـــالم واالت ـــزة اإلع ـــرشعي، وأجه ـــف ال والتثق

مـع . الشباب،وجامعات الرفاق أثر لرمبا فاق أحيانا تأثري املقـررات الدراسـية

فيهـا عـىل  وعنـرص املحتـوى -إدراكنا لذلك كله فهل يعني ذلك أن مناهجنا 

 من إجـراء أيـة عمليـة للتطـوير العلمـي، يعصمهايف وضع  -وجه الخصوص 

بعيـدا عـن  والعمـل عـىل املراجعـة الذاتيـة، وفق أصـوله وقواعـده املرعيـة،

ّهــذا الطــرف الخــارجي أوذاك ؟ تلــك مكــابرة رصيحــة لــو صــحت  إمــالءات

 املراجعـة والنقـد يف عصمة عـن الفرضية إذ إن مناهج الرتبية اإلسالمية ليس

 عـصمة مـن يـصوغ أو يـصمم ال تعنـي  مـصدريها؟ فعـصمةالذايت بـاملطلق

محتواها وطرائق تدريـسها ومـن ثـم تقوميهـا ؟ وعـىل حـد تعبـري أهدافها و

وهنا ال . الشيخ املرحوم محمد الغزايل فال بد من التمييز بني الشارع والشارح

بأس مـن اإلشـارة إىل أن بعـض املفـردات التـي يـتم إشـاعتها حينـا سـواء يف 

يف  عض االتجاهات أو الجامعات ؛ أم ما قـد يـضمن منهـااألوساط الخاصة بب

 وهــذه األخــرية فرضــية يقتــيض إثباتهــا دراســة –بعــض املقــررات الرســمية 

ـــستقلة  ـــردات –م ـــل مف ـــن مث ـــد،:  وذاك م ـــدة والتوحي ـــل  العقي  وأه

 والجهـاد القتـايل ، والطائفـة املنـصورة، الـسنة والجامعـة، والفرقـة الناجيـة،

ّعىل أهل الذمة ، وفق تفسريات أحادية،أو آراء  ض الجزيةوفر والوالء والرباء، 

 اســتقر عليــه رأي جمهــور الفقهــاء يف القــديم أو  تخــالف غالبــا مــا شــاذة،
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الحديث، أو أنهـا تتعـارض ومقاصـد الـدين،وعلل التـرشيع، أو أنهـا تجانـب 

املصلحة الرشعية املنضبطة، أو أن القائلني بها جامعة من املجتهدين قدميا أو 

تفاصيل تلك املـسائل عينهـا ، وقـد يكـون  ديثا خالفهم غريهم يف جملة أوح

 اشـتهار الخـالف حولهـا ، وقـد هؤالء املخالفون أعلم وأرسخ وأتقى ،هذا مع

 تقرر لدى علامء أصول الفقه أن

ال ينكــر املختلــف (( ، وأنــه )33)) (االجتهــاد ال يــنقض باالجتهــاد (( 

فإذا أضـفنا إىل ذلـك بعـض املجتمعـات ).34)) (فيه،وإمنا ينكر املجمع عليه 

ذات التعدد املذهبي أو الطائفي ؛ فإن األمر يزداد تعقيـدا،وطرح مفهومـات 

وأحكــام مدرســية جــاهزة محــسومة ال يحــل النــزاع،أو يقــيض عــىل الخــالف 

بطبيعة الحال، بل يعمل عىل إذكاء حالة الرصاع والفرقـة واالسـتنجاد أحيانـا 

 لفــرض االجتهــاد اآلخــر، وإحــالل أصــحابه محــل بقــوى إقليميــة أو أجنبيــة

 .خصومهم يف املذهب أو الطائفة 

غري أن أكرب اعرتاض يستمر يف ترديده املتحفظون عىل التطوير هو أمر 

ففي نظرهم أنـه أيـا كانـت الـدواعي إلجـراء تطـوير عـىل منـاهج  .التوقيت

  األمــة الرتبيــة اإلســالمية فــإن االســتجابة يف ظــرف زمنــي كالــذي تعــاين منــه

 وانهــزام حقيقــي أمــام اليــوم إن هــو إال رضــوخ لإلمــالءات الخارجيــة،

 فلـيس بـأكرث  ّبعضها فيام تقدم، حتى لو قيـل غـري ذلـك  الضغوط املشار إىل
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ّلكن إذا تذكرنا أن عمليـة التطـوير قامئـة يف . من تسويغ ألمر واقع مفروض 

يف املجتمعـات  -يعا إن مل يكن فيها جم -املؤسسات الرتبوية الرسمية  معظم

غـري قـصري  اإلسالمية من قبل أحداث الحـادي عـرش مـن سـبتمرب منـذ زمـن

 .يف دعواهم وإرساف أصحابه فسيتضح ضعف االتهام،

 ؛ة اإلصالح الرتبـوي الـداخيل الجـادإن إثارة مسألة التوقيت أمام عملي

 : )35 ( لسببني رئيسنيغري ذات اعتبار هنا 

ــود: األول  ــ لوج ــرشي رضورة حقيقي ــنهج ب ــة ألي م ــراء مراجع ة إلج

)  Summative Evaluation(لتقوميـه مرحليـا  بـني الفينـة واألخـرى، وتطـوير لـه

، حتى وإن كانت مصادره إلهية، ذلك أنه قـد تـم )(Initial Evaluationوختاميا 

لـنئ كـان  ّملعالجة مـشكالت محـددة، يف ظرف معني، تصميمه من قبل برش،

أصـولية عقائديـة،أو  ود واإلطـالق بوصـفه مـسائللبعضها صفة الدوام والخل

ّتعبدية محكمة، أو أحكامـا وأخالقيـات سـلوكية ثابتـة،ال يـأيت عليهـا الزمـان 

ومـا .املرحلية الزمانية أو املكانيـة بالتغيري والتجديد ؛ فإن لبعضها اآلخر سمة

 املــذهب املــاليك،  اعتبــار عمــل أهــل املدينــة مــصدرا للتــرشيع عنــد علــامء

مذهبني للشافعي قـديم يف العراق،وجديـد يف مـرص، ووجـود روايـات وقيام 

 ّيف مـــذهب اإلمـــام أحمـــد ؛ ومـــرشوعية تغـــري الفتـــوى بتغـــري  متعـــددة

الـرشيعة مبناهـا وأساسـها " والعوائد، إذا  األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات

 كـــام يقـــول ابـــن  "عـــىل الحكـــم ومـــصالح العبـــاد يف املعـــاش واملعـــاد 
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 إال دليــل عــىل رضورة املراجعــة والتطــوير والتقويم،رشيطــة ؛ ) 36( القــيم 

التأكيد عىل أن ذلك يتم بناء عىل مطلب داخيل معترب، ال أنه خضوع مبـارش 

 .أو غري مبارش لضغوط الخارج ومتطلباته

 :الثاين 

ّإن التعلل بالظرف الزماين،وأنه غري مناسب ميثل مهربا غري مسوغ مـن 

و مـسئول ، ورضب مـن ترحيلهـا إىل أجـل ال يعلـم مواجهة املشكلة عىل نحـ

، إذ األمة ال تزال تعيش ظروفا غري طبيعيـة وطارئـة منـذ عـام الـلـهمداه إال 

م عــىل وجــه التحديــد،وال أحــد يعلــم متــى ســيتغري هــذا 1948 -هـــ 1367

الوضع،ولذلك فإن رفع دعوى عدم مناسبة التوقيت ميكن إن تشهر يف وجوه 

ذلـك أن األوضـاع الطبيعيـة  جال أو سـواه، يف أي ظـرف،املصلحني يف هذا امل

هي االستثناء الذي ال يكاد يذكر،يف مقابل وضع األزمة،الذي غدا هو القاعدة 

 .ملا باألنفس إىل حني يحدث تغيري حقيقي

وحاصل القول فليس أمـام أسـاتذة املنـاهج ، وخـرباء الرتبيـة، وعلـامء 

ارة ؛ سوى امليض يف عمليـة التطـوير الرشيعة،واملفكرين ذوي األصالة واالستن

مـادام  -ونخص هنا مناهج الرتبيـة اإلسـالمية  -ملناهجنا  واإلصالح واملراجعة

ومطالب ذاتية داخلية، ويجـري بخـربات محليـة  ذلك يلبي حاجات حقيقية،

أو عربيـة أو مــسلمة مــشهود لهــا، بالرســوخ يف تخصــصها، وحــسن املــسلك، 

 . الحضاريوصدق االنتامء إىل أمة الشهود
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 :الهوامش 

انظـر محمـد نـارص الـدين . الحديث أخرجه الرتمذي وأحمد وغريهام،وهو حـسن -1

م، ط 1982 -هــ 1402، )الفـتح الكبـري ( األلباين، صحيح الجامع الصغري وزيادته 

 .96 :، حديث رقم86 ص 1املكتب اإلسالمي، جـ : الثالثة، بريوت ودمشق 

ط، القـاهرة .ت، د.يات املنهج وتنظيامته، دمحمد عزت عبد املوجود ورفاقه،أساس -2

 .292 -288دار الثقافة،ص : 

م، ط 1982 -هـــ -1402ّمحمــد زيــاد حمــدان، املــنهج أصــوله وأنواعــه ومكوناتــه، -3

 .407 ن، 412دار الرياض، ص : األوىل، الرياض 

م، ط األوىل، 1983فوزي طـه إبـراهيم ورجـب أحمـد الكلـزة، املنـاهج املعـارصة،  -4

محمد عزت عبـد املوجـود،  :وانظر. 268 -265منشأة املعارف، ص : االسكندرية 

 .299 -298مرجع سابق، 

مكتبـة : م، ط الثانيـة،القاهرة 1982حلمي أحمد الوكيل، تطـوير املنـاهج، : انظر  -5

 .149 – 103االنجلو املرصية، ص 

 .307 -300محمد عزت عبد املوجود، مرجع سابق، ص : انظر  -6

 .202 – 151، حلمي الوكيل، مرجع سابق -7

 - حــارضه–ماضــيه : التعلــيم يف الجمهوريــة اليمنيــة ( ّعــيل هــود باعبــاد: انظــر  -8

م، الطبعة الثانيـة، صـنعاء، جامعـة 1985 - هـ 1406، )دراسة شاملة : مستقبله 

وزارة الرتبية والتعليم، املنطلقات العامـة ملنـاهج التعلـيم : وانظر 58صنعاء، ص 

 .4 -3يف اليمن، ص 
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ّجابر، خطوات تطوير املناهج يف اليمن، ورقة مقدمة للمركز اليمنـي حسن محمد  -9

 .4 -3ص  للدراسات االسرتاتيجية، صنعاء،

 .4املرجع السابق، ص  -10

 .8املرجع السابق، ص  -11

 .10املرجع نفسه،ص  -12

www.riyadhedu.gov.sa.\alan -13 م2005 \ 8\1 دخول يف . 

14-www. Abegs.orgs.sa.modules.php م2005 \ 8\1 دخول يف . 

 .املرجع السابق - 16 

 . املرجع نفسه-17

 . نفسه-18

19-www.abegs.org.sa م2005 \ 8 \1 دخول يف . 

20 –www.moe.fdu.qa\arabic\news م2005\ 8\3 دخول يف . 

 .املرجع السابق-21

22-www.moe.-edc.org\2k م2005 \ 8 \3 دخول يف. 

23-www.alwatan.com.grapics م2005 8 \5 دخول يف . 

 . املرجع السابق-24
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أو ) ُالعامنيـة (ّمجلـة املعلـم :ُحول موضوع تطوير التعليم يف عامن :وانظر .نفسه-27

  م2005 \ 8 \ 5دخول يف . net.almualem.w ww موقعها االلكرتوين

28- om.gov.moe.www م2005 \ 8\5 دخول يف . 

29-www.alwatan.com.grapics  م2005 \8 \5دخول يف  

30-net .islamyiaalwahdaa.www  م2005 \ 8\ 7دخول يف. 

31-www.almesryoon.com م2005 \ 8\ 8 دخول يف . 

 .املرجع السلبق-32

 -هــ1403 جالل الدين السيوطي،األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الـشافعية،-33

 .105دارالكتب العلمية، ص :، ط األوىل، بريوت 1983

 -هــ1405األشباه والنظـائر عـىل مـذهب أيب حنيفـة الـنعامن،نجيم الحنفي،   ابن-34

 .105دار الكتب العلمية، ص :ط، بريوت .م، د1985

ـــداخل والخـــارج  أحمـــد محمـــ-35  :د الدغـــيش، تغيـــري املنـــاهج بـــني جـــدل ال

www.Islamonline.net\arabic\contemporary  م2005 \ 8\9دخول يف . 

دار : ط، القــاهرة .ت،د. ابــن قــيم الجوزيــة، إعــالم املــوقعني عــن رب العــاملني، د-36

 .1 ص ى3الحديث، جـ
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 لخامسةالدراسة ا

 تشخيص ومقرتح ...إشكال التعليم املذهبي

 :ّمقدمة

حني يأيت الدور للحديث عن الفتنة العمياء التي انـدلعت يف محافظـة 

، فهل نقول رب ضارة نافعة؟ حتـى م2004 منذ منتصف صعدة بشامل البالد

 من أبناء الوطن ؟ هل نقول ذلـك؟ اآلالفّإذا كان الرضر بلغ حد إراقة دماء 

اء أن الخطـر الحقيقـي قـادم، إذ لو ظل الغيورون يصيحون فينـا صـباح مـس

والطوفان إذا حل فسيجرف الجميع؛ فقد ال يلتفت أحد من صناع القرار، مـا 

النفـاق، كـام ال ) فـن(دام هذا الصوت يرتفع من رشفـاء أحـرار، ال يجيـدون 

ً مجـدا -مـن ثـم–يحسنون صناعة األزمات املفتعلة، ليقتاتوا باسمها وينـالوا 

َمزيفا، أو بعضا من لعاع ه َ ً  .ذه الفانية وزخرفهاً

يبـدو أن سياسـة كــل لحظـة بلحظتهـا هــي منطـق هـذه الحكومــات 

املتعاقبة، ومنهجها املفضل ،عرب كـل األزمـات واملحطـات الكـربى يف تاريخـه 

 .املعارص عىل األقل

 



 املناهج الرتبوية وتحديات املرحلة
 

134 
 

 هل تذكرون؟.. معركة قانون التعليم

هــ 1413عام ) 45(ومن يتذكر منا ما عرف مبعركة قانون التعليم رقم 

منه بدمج املعاهـد العلميـة يف ) 73، 35، 33، 31(م الذي قضت املواد 1992

 وما تاله بعد مـا يقـارب العقـد مـن الزمـان مـن قـرار )1(إطار التعليم العام،

ًتحديـدا مـن قـانون ) 73(م لتنفيـذ املـادة 2001لـسنة ) 60(جمهوري رقـم 

 .، فستعلوه دهشة كبرية)2(التعليم املشار إليه

لحامسة كلها يف ذلك الحني؟ ثم ما لبثت أن انقطعـت ملاذا جرت تلك ا

ًردحا غري قـصري مـن الـزمن بـالنظر إىل العـرف الـسائد يف إصـدار القـرارات 

 الرسمية؟

  عـادت عـىل نحـو أشـد بعـد أن ظـن النـاس أن-أي الحامسـة–لكنها 

ولـيس املجمـد -م بات يف حكم الالغي 1992لسنة ) 45( قانون التعليم رقم 

 لفــرتة الطويلــة التــي مــضت منــذ صــدوره مــن غــري إكــامل إذا إن ا-فقــط

ً بقية اإلجراءات املتبعة يف هكذا أمـر مل تـتم، كـام أن قـرارا جمهوريـا صـدر  ً

) رأس املـشكلة يف القـانون وجوهرهـا(بتعيني مسئولني عىل مؤسسة املعاهد 

ًأشعر بوفاة ذلـك القـانون نهائيـا، بـل بوالدتـه ميتـا، حيـث صـدر يف أجـواء  ً

كات السياسية والحزبية يف الفرتة التي أعقبت تحقيق الوحدة املباركة املامح

 ومــع أن إعــادة.م، وهــي مــا عرفــت بــالفرتة االنتقاليــة 1990هـــ 1410عــام 
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ً تفعيل القانون وترسيع تنفيـذه بعـد تلـك الفـرتة الطويلـة جـدا يف العـرف 

اع الرسمي للقرارات والقـوانني أعـاد النقـاش حـول املوضـوع إىل حالـة الـرص

وتجاذب األطراف املعنية االتهامات املتبادلة، رغم أن األمر آل هذه املـرة إىل 

دمــج فعــيل ونهــايئ ملؤســسة املعاهــد العلميــة، لكنــه أكــد حقيقــة الغيــاب 

املؤسيس والرؤية االسرتاتيجية لصناعة القرار يف اليمن، وأن األوضاع الطارئـة، 

 خارجية دوليـة تظـل العامـل وحالة االحتكاك الداخلية، أو االنصياع لضغوط

 ).صناعته(األكرب يف عملية اتخاذ القرار، وال نقول 

وليس مـن قبيـل التبـاهي أو ادعـاء الحكمـة املبكـرة اليـوم أن يـذكّر 

ًصاحب هذه السطور أنه كان واحدا ممن حذر منذ وقت مناسب من مغبـة 

ازدواجيـة الرتكيز املتطرف عىل مسألة املعاهد العلميـة، والـزعم بأنهـا تنـتج 

ًثقافية يف نفسية الجيل وسلوكه، عىل حـني يغـض الطـرف متامـا عـن الخطـر 

إهامل الرقابة، وعدم إخضاع املـدارس األهليـة "املتمثل يف . الرتبوي الحقيقي

 واألجنبيــة ومــا يف حكمهــام، أو قريــب مــنهام، حتــى مــام ينتــسب منهــا إىل 

فيـة، وتعـزز الخالفـات  الطائالفـوارقالدين اإلسالمي، كاملدارس التي تعمـق 

املذهبية، التي بدأت تنترش تحت عناوين مختلفـة، بعـضها مل يكلـف نفـسه 

عناء الحصول عىل ترخيص مبزاولة فتح مـدارس أو معاهـد أو مراكـز أهليـة، 

  وكأنهــا ال تنتظــر الــسامح، أو أن األمــر ال يعنيهــا، وتــرك الجهــات املعنيــة يف
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الظاهرة دون رقابة وتفتـيش مـستمرين وزارة الرتبية والتعليم استرشاء هذه 

عن مسار األمر يف هذه املؤسسات، ما مل فإننا قد ال نـستيقظ إال عـىل رصاخ 

ًأجيال متصارعة حقا، منفصمة عن بعضها تعـاين مـن حالـة اغـرتاب حقيقـي 

ًداخل مجتمعاتها، فهي قد نشأت عىل أفكار وبرامج غريبة زمانا أو مكانا، يف  ً

 .)3("عنية، ويف غياب يقظة املجتمعغياب سلطة الجهات امل

 إىل أن -عـىل سـبيل املثـال–م 2001وتشري اإلحصاءات الرسمية للعـام 

) 226(مدرسة مـن بـني ) 35(عدد املدارس غري املرخص لها بالعمل يصل إىل 

 .)4(هي العدد الكيل للمدارس األهلية والخاصة

يـست سـوى إن مشكلة التعليم املذهبي التي بتنا نشكو منهـا اليـوم ل

 –إن مل يـزد بعـضها-واحدة من مشكالت أخرى عديدة ال تقـل يف خطورتهـا 

عن املشكلة الراهنة، إذ بعض املـدارس واملعاهـد واملراكـز ورمبـا الجامعـات 

التي تحمل عناوين تبدو متناقضة مع التعليم املذهبي ليست يف الحقيقة إال 

ة التطـرف ذاتها،بجـامع الوجه اآلخـر لـه، إذ إنهـا تقـود يف النهايـة إىل نتيجـ

 التهديــد للــسالم االجتامعــي، حتــى وإن مل تحمــل اســم املــذهب أو الــدين 

مدارس خاصة تتبع بعض الـسفارات، كالـسفارة "وآية ذلك قيام . من األساس

ــة، وهــذه املــدارس متــارس أعاملهــا  ــة األمريكي  الروســية والفرنــسية والدولي

ـــة والت ـــن وزارة الرتبي ـــرخيص وال إرشاف م ـــدارس دون ت ـــنام امل ـــيم، بي  عل
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 التابعة للسفارات الباكستانية والسودانية واملرصية والهندية تعمـل برتخـيص

 .)5("وتحت إرشاف الوزارة

ويرجو أن يخرس رهانه هـذه -وكاتب هذه السطور واحد ممن يراهن 

 عىل ضعف الجدية يف معالجة املـشكلة الرتبويـة مـن زاويـة الـشمول -املرة

ــة  ــرتض، وأن غاي ــة املف ــدارس املتهم ــبعض امل ــت ل ــالق مؤق ــر إغ ــا يف األم م

بالتمذهب، الواقعة يف بؤرة األحداث، أو املحسوبة عـىل تيـار الفتنـة القـادم 

أمـا أن مثـة توجهـا ". الفتنـة"من شامل البالد ، تنتهي مبجرد نهايـة املـشكلة 

ــا التجــارب واألحــداث أن نظــل  ــا عودتن ــذا م ــا وشــامالً فه ًاســرتاتيجيا واعي ً

 فيه إىل أن نرى عكسه حقيقـة ماثلـة مـستمرة عـىل أرض الواقـع، متشككني

رغم ما قيل مـن جديـة اإلجـراءات الحكوميـة األخـرية الهادفـة إىل معالجـة 

أخطار املدارس واملعاهـد وسـواها، تلـك التـي تعمـل خـارج قـانون التعلـيم 

ّم، مع العلم بأنـه غـري مقـر مـن قبـل 1999لسنة ) 11(األهيل والخاص رقم 

 !ة الترشيعية حتى اآلنالسلط

 :جذور املشكلة

ملا كانت اليمن واحدة من البلدان اإلسالمية التي ال متثل فيها مشكلة 

ًتعدد األديان ذكراً، إذ ال يوجد لليمنيني جميعا سوى دين واحد هو اإلسـالم 

ــه( ــم ل ــادر ال حك ــريين ) والن ــني كب ــالميني فقهي ــذهبني إس ــور م ــإن تبل  ف
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واملـذهب ) هــ122: ة إىل اإلمام زيد بـن عـيل تنسب(هام املذهب الزيدي 

عــرب ) هــ204:نـسبة إىل اإلمـام محمـد بـن إدريـس الـشافعي ت(الـشافعي 

ًالتاريخ اإلسالمي مل ميثل مشكلة يوما مـا مـن الناحيـة الفقهيـة، وإن اسـتغل 

ًبعض الحكام قدرا من ذلك للتوظيف السيايس، وهو أمر ميكن أن يتم تحـت 

هـذا عـىل أن جمهـور اليمنيـني خاصـة الطبقـة . ذلكأي عنوان غري دينـي كـ

وما ذلـك إال .املتعلمة التي متثل جيل الثورة اليمنية غري معنية بهذا التقسيم 

ًإحدى املخرجات املباركة ملناهج التعليم الرشعي سـواء يف التعلـيم العـام أم 

فيام كان يعرف باملعاهد العلمية، حيث كان التعويل لدى مصممي مقررات 

ًبية اإلسالمية ومادة الفقـه منهـا عـىل وجـه الخـصوص قامئـا عـىل أرجـح الرت

 مـدى األقوال ما أمكن وأقربها إىل روح النص ومنطوقـه، بـرصف النظـر عـن

 .مطابقته ألي من املذهبني السائدين أو غريهام

 من ثنائية التعليم -يف الواقع–إن جذور مشكلة التعليم يف اليمن تنبع 

لعام الوطني، والتعليم األهـيل والخـاص، الـذي يتخـذ الرسمي أو الحكومي ا

 بعد ذلك أشكاالً عدة مـن الحزبيـة واملذهبيـة املبـارشة كمامرسـة مجموعـة

 مــا تــدريس األفكــار واآلراء واالتجاهــات التــي يتبناهــا إمــام هــذا املــذهب 

الفقهي أو ذاك ،عىل نحـو حـدي وصـارم، وغـري املبـارشة كمامرسـات بعـض 

 الدينيـة الخاصـة  ، وذي التوجهـات)الصوفية(والطرائقية الجامعات السلفية 
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مبا يف ذلك املجموعات غري املعـرتف بـرشعية تعليمهـا مـن األسـاس كاألقليـة 

اإلسامعيلية، بل وحتى األقلية اليهوديـة التـي ال متثـل نـسبة سـكانية تـذكر، 

ري ًناهيك عن الوكاالت االستعامرية التابعة للـسفارات األجنبيـة رسـميا، أو غـ

 .ًالتابعة رسميا، التي تقدم تربيتها الخاصة باسم التعليم األجنبي

والحقيقة أن ثنائية التعليم املذهبي والتعليم العـام تبـدو مـن أخـف 

الثنائيات إذا قورنت بثنائيات أخرى موجودة يف بعض املجتمعـات املعـارصة 

التعليم  (كثنائية التعليم الديني والعلامين الذي يسوق له البعض تحت الفتة

 .، أو ثنائية األديان املختلفة، أو اإلثنيات العرقية ونحوها)املدين

 :خيارات ثالثة

وإزاء هذه املشكلة بوسعنا تقديم خيارات ثالثة، تبـدو فرضـيات عنـد 

 :ًالتعامل مع املشكلة متهيدا ملناقشتها ومن ثم حلها وتلك الخيارات هي

 :الخيار األول

وما يف حكمه، واالقتصار عىل ) الخاص(هبي ويقيض بإلغاء التعليم املذ

الوطني العام، باعتبار املآالت املـدمرة التـي تـؤول ) الديني(التعليم الرشعي 

 .إليها مخرجات هذا النوع من التعليم
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 :الخيار الثاين

وما يف حكمه، لتدريس ) خاص(ويقيض بفتح املجال لكل أهل مذهب 

التجاهات التي يراها أصـحاب املـذهب، ما يشاءون، وتلقني األفكار واآلراء وا

بدون رقابة من أي نوع، وبال حدود أو قيود، سوى ضمري القـامئني عـىل هـذا 

ًويأيت هـذا الخيـار بوصـفه إقـرارا ألمـر واقـع، ذي جـذور . النوع من التعليم

 .تاريخية يف أصله

 :الخيار الثالث

لتـصبح وما يف حكمه ) الخاص(ويقيض بتقنني عملية التعليم املذهبي 

 :عىل قسمني

 :القسم األول

بتعلـيم ذايت ) مبـا فيهـا املذهبيـة(استقالل املدراس األهليـة والخاصـة 

مستقل رشيطة خضوعها إلرشاف حقيقي وجـاد مـن الجهـات ذات العالقـة، 

ممثلة بوزارة الرتبية والتعليم بالنسبة للتعليم األسايس والثانوي أو ما يعادله 

 .أو ما يعادله) الجامعي(نسبة للتعليم العايل وبوزارة التعليم العايل بال
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 :القسم الثاين

إفساح املجال أمام املقررات املتضمنة لألفكار واآلراء واملـسائل التـي 

أثرت عن أمئة املذاهب املعتربة املعنيـة وإدماجهـا ضـمن التعلـيم الـرشعي 

أم يف العام الرسـمي، سـواء يف املرحلـة األساسـية والثانويـة أو مـا يعادلهـا، 

أو مـا يعادلـه، شـأنها يف ذلـك شـأن بقيـة ) الجامعي(مرحلة التعليم العايل 

األفكار واآلراء واملـسائل التـي توصـف بأنهـا تـدرس مـن غـري ترثيـب عـىل 

 .أصحابها أو أتباعهم

 :مناقشة الخيارات

إذا أردنا مناقشة الخيارات الثالثـة الـسابقة فالبـد مـن وضـع ضـوابط 

بول أو الرفض، ومعلوم لـدى املختـصني بـسياسات مرجعية لتحديد مناط الق

 تقوم عىل مكـونني -أي مدرسة–التعليم وفلسفات الرتبية أن سياسة املدرسة 

 :)6(جوهريني

القـوة الالزمـة : القرارات الخاصة بالسياسة التعليمية، واآلخر: أحدهام

 .لتنفيذ هذه القرارات

ذ اسـتعامل مـصطلح ّونحن هنا لن نخرج عن هذين املكونني بيد أننا نحبـ

ــة( ــسفة الرتبي ــن ) فل ــدالً م ــة(ب ــسياسة التعليمي ــة األول عــىل) ال ــاتلدالل   الثب
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فمــن . إىل التغــري والتوقيــت) الــسياسة(واالســتمرار، عــىل حــني يــشري الثــاين 

 : نقولفلسفة الرتبيةمنطلق 

ملا كانت الفلسفة الرتبوية للمجتمع اليمني كله هي الفلسفة الرتبوية 

العقيدة والرشيعة :  مناقشة املوضوع تنطلق من قاعدة اإلسالماإلسالمية فإن

واملنهج الحيايت الشامل، التـي بلورهـا دسـتور الجمهوريـة اليمنيـة والقـانون 

العام للرتبية والتعليم يف الـيمن حيـث نـصت املادتـان الثانيـة والثالثـة مـن 

يل تحـت أي وهام مادتان أساسيتان ال يأيت عليهام التغيري أو التبـد–الدستور 

وأن  )7("اإلسالم دين الدولـة، واللغـة العربيـة لغتهـا الرسـمية"عىل أن -ظرف 

 .)8("الرشيعة اإلسالمية مصدر جميع الترشيعات"

م فقـد ورد 1992لـسنة ) 45(وأما القانون العام للرتبية والتعليم رقـم 

تنبثــق فلــسفة الرتبيــة "فيــه الــنص التأكيــدي يف املــادة الثانيــة القــايض بــأن 

 .)9 (.."وأهدافها يف الجمهورية من عقيدة الشعب اإلسالمية ودستور البالد

وإذا كـان إيـراد هــذه النـصوص مـن قبيــل تحـصيل الحاصـل يف نظــر 

البعض فإن ما ينبني عليها هـو املـراد يف حقيقـة األمـر، إذ ال ميكـن الخـروج 

تفرعة عـن برؤية موضوعية تتيح اختيار أفضل البدائل ما مل تتبلور املعايري امل

 :الفلسفة الرتبوية الكلية، املتجسدة يف معايري
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تكـافؤ الفـرص : ونعنى بها هنا(العدالة االجتامعية، والحرية واملساواة 

بوصف هذه املعايري مقاصد قطعيـة للـدين، ) التعليمية عىل وجه الخصوص

ًوأهدافا سعى الدستور اليمني لتحقيقها عرب مـواده ذات الـصلة مثـل املـادة 

ًتكفــل الدولــة تكــافؤ الفــرص لجميــع املــواطنني، سياســيا "قاضــية بــأن  ال24

ًواقتصاديا واجتامعيا وثقافيا، وتصدر القوانني لتحقيق ذلك ً ً")10(. 

يقوم املجتمـع اليمنـي عـىل أسـاس التـضامن " القاضية بأن 25واملادة 

 .)11("ًاالجتامعي القائم عىل العدل والحرية واملساواة وفقا للقانون

ًالتعلـيم حـق للمـواطنني جميعـا تكفلـه " عىل أن 54ت املادة كام نص

ًالدولــة وفقــا للقــانون بإنــشاء مختلــف املــدارس واملؤســسات الثقافيــة 

 .)12(.."والرتبوية

ثم جاء القانون العام للرتبية والتعليم فجسد ذلك حني نـص يف مادتـه 

ًاعتبار التعليم إىل جانب كونـه اسـتثامرا بـرشيا ت"السادسة عىل  ًنمويـا بعيـد ً

ــاء  ــع أبن ــرسه لجمي ــة، وتي ــه الدول ــساين مــرشوع تكفل ــو حــق إن ــدى فه امل

 .)13("الشعب

تنـشأ مـدارس يف الجمهوريـة كافيـة "ّويف مادته السابعة نص عـىل أن 

 ومستوفية للرشوط الرتبوية لكل املراحـل الدراسـية، وتعتـرب املدرسـة كافيـة
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ــات، ــز باملكتب ــىل أن تجه ــالب، ع ــل الط ــتيعابها لك ــستلزمات باس ــل امل  وك

 .)14("العلمية

التعليم مجاين يف كل مراحله، تكفله الدولـة، "وورد يف املادة الثانية أن 

 .)15("ًوتحقق الدولة هذا املبدأ تدريجيا وفق خطة يقرها مجلس الوزراء

ًأما يف املادة التاسعة فقد كان النص أكرث وضـوحا فـيام يتـصل بهـدف 

، حيـث ورد )تكـافؤ الفـرص(ريـة واملـساواة تحقيق العدالة االجتامعية والح

تعمـل الدولـة عـىل تحقيـق العدالـة االجتامعيـة، وتكـافؤ "التشديد عىل أن 

ًالفرص يف التعليم، ومراعاة الظروف االجتامعية واالقتصادية التي تقف عائقا 

 .)16("أمام بعض األرس، لالستفادة من حق أبنائهم يف التعليم

ـــة ا ـــتناد إىل املرجعي ـــدوباالس ـــق مقاص ـــة بتحقي ـــالمية الحاكم  إلس

ــرب  ــد أك ــساواة، وتأكي ــة وامل ــة والحري ــة االجتامعي ــة يف العدال ــدين املتمثل  ال

 وثيقتــني تربــويتني يف الــبالد عــىل ذلــك، ممــثالً يف الدســتور، والقــانون العــام

  للرتبية والتعليم، فـإن التفكـري بإنـشاء مـدارس خاصـة أو معاهـد أو مراكـز

 وتلك النصوص، وهـو مـا -يف ظاهر األمر–ن يتعارض  أو جامعات من شأنه أ

الـسامح بـالتعليم الخـاص يف أي "حدا ببعض الباحثني أن يـذهب إىل اعتبـار 

  مرحلـة مــن مراحلــه مــن قبيــل االنتهـاك الــصارخ ألحكــام الدســتور اليمنــي
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وقانون التعليم الحايل الواجـب النفـاذ، باعتبـار ذلـك رأس النظـام القـانوين 

 .)17("برمته

والواقع أن إنشاء مدارس أو جامعات خاصة أمر ال يتعارض والدسـتور 

 –العدالة (أو القوانني النافذة إال حني يتصادم مع املعايري الثالثة املشار إليها 

أما يف ظل تكامل التعلـيم األهـيل والخـاص مـع التعلـيم )  املساواة–الحرية 

 .ٍالعام الحكومي فإن التعارض منتف إىل حد كبري

ــحي ــرتبط يفص ــا ت ــادة م ــاص ع ــيل والخ ــيم األه ــشكلة التعل  ح أن م

ً أي مجتمع بتحالف جامعات ثانوية مـستقلة نـسبيا، ومتميـزة ثقافيـا، كـام  ً

يتسبب هذا النوع من التعليم يف االختالفات بني الجامعات داخـل املجتمـع 

ــدة الوطنيــة  ــدف الوح ــدم ه ــام يخ ــيم الع ــني أن التعل ــىل ح ــد، ع الواح

، غـري أن وضـع )18(عزز القيم العامـة، واالهتاممـات املـشرتكةواالجتامعية، وي

ــات ذات  ــام الجه ــسات، وقي ــك املؤس ــل تل ــيم عم ــة بتنظ ــضوابط الكفيل ال

االختصاص مبتابعة تنفيـذها ميثـل أهـون األرضار، ، إذا قـورن األمـر بخيـاري 

اإللغاء املطلـق، أو االنفتـاح بـال حـدود، اللـذين ميـثالن اتجـاهني متعارضـني 

 - وهـو الخيـار الثالـث -خيار التوسـط واالعتـدال  ّ، يف حني أن تبنيمتطرفني

ًالذي يسمح بإقامة مؤسسات التعليم األهيل والخاص يعـد انحيـازا مـرشوعا  ً

  ً ليس مبنيـا عـىل-يف الوقت ذاته–إىل صف الحريات الفردية والخاصة، لكنه 
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الـضوابط حساب الحريات الجامعيـة والعامـة، مـع التـشديد عـىل االلتـزام ب

وهذا ما ورد التنصيص عليه يف مرشوع قانون التعليم األهيل . والقيود الالزمة

م، حيــث أجــاز تأســيس املــدارس األهليــة 1999لــسنة ) 11(والخــاص رقــم 

والخاصة وكذا الجامعات، مع مراعاة خضوعها إلرشاف الوزارة املعنيـة التـام، 

إلغائه إذا أخلـت تلـك ّكام خول للجهات املعنية الحق يف سحب الرتخيص أو 

املدارس أو الجامعات أو ما يف حكمهـا بـأي التـزام مـن التزاماتهـا املنـصوص 

 .)19(عليها يف القانون

ًإن مناقشة الخيارات الثالثة إذا تصل بنا إىل الخيار الثالث املـشار إليـه 

وهو خيار ميكن وصفه بخيار املمكـن مـن املـستحيل، ولكـن تبقـى مـشكلة 

  الخيار وهي مشكلة السياسات التعليمية ومن يصنعها؟ذات ارتباط بهذا

 من يصنع السياسات التعليمية؟

وألن املشكلة الرتبوية كل ال يتجزأ سـواء فـيام يتعلـق بـالتعليم العـام 

الرسمي الوطني أم األهيل والخاص فإن تجاوز املعوقات التي تعرتض طريـق 

 .ات النامية بوجه خاصًكال املسارين يعد واحدا من اآلمال العراض للمجتمع

ويبدو أن أكرب معوق يقـف أمـام صـناع العمليـة التنمويـة يف املجـال 

 الرتبوي يف املجتمعات النامية هي مشكلة االتفـاق عـىل صـاحب املـرشوعية 
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ــة  ــشطة وجمل ــربامج واألن ــة يف ال ــة املتمثل ــسياسات التعليمي ــناعة ال يف ص

سـيام إذا بلـغ األمـر حـد الفعاليات والخربات داخل املدرسـة أو خارجهـا، وال

ولـيس ) الدينيـة(تصميم املناهج واملقررات اإلنسانية واالجتامعية والرشعية 

ًيحتـد أحيانـا يف أوسـاط الجهـات املكلفـة  من املستغرب أن يحدث نزاع قـد

بصياغة وتصميم املناهج إذ إن هؤالء املكلفني بهذه املهمـة أفـراد إنـسانيون 

/  وبيئية شتى، وهنا يربز ما يسميه الدكتورتتنازعهم مشارب فكرية وسياسية

الــذي يكــشف أســطورة الحياديــة " التحيــز" عبــدالوهاب املــسريي بإشــكال

واملوضوعية، إذا قصد بذلك اإلطالق، وإمكان غياب النسبية يف أي علـم مـن 

 .)20(العلوم، مبا يف ذلك العلوم الطبيعية والتطبيقية

املنـاهج  ن مبهمـة تـصميمغلواء التحيز يعمـد املعنيـو وللتخفيف من

عـىل وجـه الخـصوص إىل االتفـاق ) الدينية(اإلنسانية واالجتامعية والرشعية 

والبد يحـدث عالنيـة أم –عىل القواسم املشرتكة ما أمكن، ثم لنئ حدث نزاع 

 فإن مساحته تقل إىل أضيق نطاق، ثم يحـدث التنـازل مـن كـل طـرف ً-رسا

 .ة يف أي مجاللآلخر، السيام يف املسائل ذات الحساسي

ًولعل من أكرث الشواهد حضورا فيام يتصل باملجال الفقهـي يف العلـوم 

الرشعية ما أثر عن بعض األمئة فيها من أقوال عديدة داخل املذهب الواحد، 

ــك ــدائرين يف فل ــه ال ــدى أتباع ــا ل ــسه، أم ــذهب نف ــام امل ــدى إم ــواء ل  س
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 مذهب قـديم يف ما عرف عن اإلمام الشافعي من: فمن قبيل األول. مذهبه 

تعدد األقوال يف مذهب اإلمام أحمد بن : العراق، وجديد يف مرص، ومن ذلك

حنبل الشيباين إىل أقوال عدة وروايات شتى، هذا رغم ما يوصـف بـه الفقـه 

ومـن قبيـل تعـدد أقـوال األتبـاع يف . الحنبيل من التشدد يف االلتـزام بـالنص

د بـن الحـسن الـشيباين وأيب املذهب الواحد ما يـؤثر مـن أقـوال وآراء ملحمـ

يوسف صاحبي اإلمام أيب حنيفة النعامن، سواء بني كل واحد مـنهام واآلخـر، 

 ).أيب حنيفة(أم بينهام وبني أيب حنيفة، أم بني أحدهام وإمامه 

ومن هذا القبيل كذلك تعدد اآلراء واألقوال يف مذهب اإلمام زيـد بـن 

الهـادي، والقاسـم، : أتباعه أمثـالعيل إىل أقوال عدة واجتهادات متباينة عند 

 .واملؤيد وغريهم

إذا عرفنا ذلك فإن السؤال األصيل عـن صـاحب املـرشوعية يف تـصميم 

ًاملناهج الرتبوية ال يزال قامئـا يف شـقه املتعلـق بالجهـات ذات الـصلة برسـم 

ويـشري بعـض البـاحثني يف . السياسات التعليمية واملدرسية منها بوجه خـاص

، والتالميـذ )الفـرد(بيـة إىل جهـات عـدة تبـدأ مـن التلميـذ إطار فلسفة الرت

ًمــرورا ) إدارة املدرســة(واملدرســني واإلداريــني، وهيئــة املدرســة ) املجموعــة(

بالخريجني، واآلباء واملنظامت الدينية، وانتهـاء بـاملجتمع املحـيل والدولـة أو 

 .)21(الوطن
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ــم ــق يف رس ــات الح ــذه الجه ــبعض ه ــن أن ل ــبعض يظ ــان ال  وإذا ك

السياسات التعليمية دون غريها، أو الواحـدة منهـا دون بقيـة الجهـات فإنـه 

ًيكون مخطئا، فجميع من سبق يشرتكون يف مهمة رسم السياسات التعليمية، 

ًكام أن من الـوارد جـدا دخـول .ويندرج يف ذلك تصميم املنهج بطبيعة الحال

لحاجـة جهات أخرى عديدة إىل جانب من مـر ذكـرهم، إذ املـنهج انعكـاس 

 .البيئة ومشكالتها مبختلف أطيافها، ورشائحها االجتامعية

إن تصور أن من حق فريق أو فئة أو جامعـة أو جهـة مـا وحـدها أن 

ًتقر شأنا عاما يتصل باملجتمع كله   أمـر غـري مقبـول ولـنئ -كقضية املنـاهج-ً

شددنا عىل مسألة التأهيل والخربة فإن ذلك ينرصف إىل قيادات هذا العمـل 

 .اده بالدرجة األساسورو

إذا فالفرق بني كل جهة واألخرى فرق يف الدرجة ال يف النـوع، والقيـام 

 .مبهام املشاركة يف ذلك من ناحية املبارشة وغري املبارشة ليس أكرث

من هنا فإن الغنب الذي يتخيلـه مـن مل تـرق لهـم املنـاهج الحاليـة يف 

 صـناعة املـنهج اليمن لـيس مـن قبيـل عـدم اشـرتاك مثـل تلـك الجهـات يف

غائب أو مغيب بالكلية ) الزيدي(وتصميمه بل يف دعوى أن مذهبها الخاص 

،عىل حني أن الحـضور الكامـل ملـذاهب سـنية أخـرى، رغـم أن كـل مـن لـه 

  الذي قـدم وال-عىل سبيل املثال–متابعة بهذا الشأن يدرك أن الفقه املدريس 
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ً مـشرتكا ألطيـاف املـذهبني ًيزال لطلبة التعليم األسايس والثانوي ميثـل جهـدا

وإن مل يــرصح بــذلك األمــر عــىل ) الزيــدي والــشافعي(الــسائدين يف الــيمن 

. ّمستوى الطلبة ألن ذلك ال يعنيهم، بل قد يرتد بآثار عكـسية سـلبية علـيهم

هــ 1382(وقد بدئ باإلعداد لتلك املناهج بعيد إعالن الثورة اليمنية املباركة 

وكـان . ن طريق لجنة مشرتكة من علامء املذهبنييف شامل البالد ع) م1962 -

تحري األصوب واألرجح ما أمكن واألقرب إىل روح النص هو القاعـدة العامـة 

وطبيعي أن تقع بعض حساسيات أثناء املداولة واالجتامعات . يف ذلك العمل

وقبل إقرار املحتوى النهايئ، شأن أي عمل من هذا القبيـل، ولكـن اإلحـساس 

  واستشعار حجم التحـديات واألخطـار املحدقـة بالجيـل، فـيامبروح الفريق،

 ً لــو تــرك أصــحاب كــل مــذهب يلّقــن أتباعــه مــا يــشاء، بعيــدا عــن إدراك

  اآلثــار الــسلبية التــي يرتكهــا ذلــك يف نفــوس الناشــئة، حيــث يحــصل

 التعصب واالنغالق، السيام مـع حداثـة العهـد بالوضـع الجمهـوري الجديـد 

والشــك أن مثــة آراء متباينــة . قافــة العهــد الــسابقوثقافتــه املختلفــة عــن ث

واجتهادات عديدة قد ظهرت، ثم حصل اتفاق ال يخلو من تنـزالت مـن كـل 

ًطرف آلخر، حرصا عىل نجاح املهمـة، وهـذا شـأن أي عمـل مامثـل، دون أن 

ًيعنـــي ذلـــك أن مثـــة طرفـــا غالبـــا وآخـــر مغلوبـــا، بـــل الجميـــع غالـــب ً ً  
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املصلحة العليا للـبالد، والسـيام يف بعـض الظـروف ، إذا روعيت الـلـهإن شاء 

 .واملحطات الفاصلة

 هـو زمـن -ًومن املثري حقا أن تسمع بعد مرور ما يزيد عىل ربع قرن 

منذ قيام الثورة وما تالها من إخراج لتلـك املقـررات  -إثارة املشكلة املذهبية

 يردد أن ال علم أن بعض أعضاء اللجنة املعنية مبادة الرتبية اإلسالمية حينذاك

ًله ببعض ما ورد يف محتوى تلك املناهج، أو أنه مل يكن مقتنعا بوضـع اسـمه 

هـل كـان : والـسؤال امللـح هنـا) . املقـررات(عىل غالف بعض تلـك الكتـب 

ألولئك الفضالء أن يـصمتوا طيلـة الفـرتة الـسابقة لـو رأوا يف تلـك املقـررات 

لتي اتفق عليهـا أثنـاء املـداوالت، إساءة ملذهبهم، أو تجاهالً لبعض مقرراته ا

 ناهيك عن إساءة، أو تجاوز حقيقي ألي من أحكام الرشع؟

ولعل الكثري منا ال يزال يتذكر أن هذه األصـوات التـي طلـب منهـا أن 

ّتعلن الرباءة عن املناهج املوحدة يف التعليم العام قـد تزامنـت مـع نزاعـات 

ة اإلحياء املذهبيـة الـضيقة سياسية نشبت بني بعض األطراف التي متثل دعو

وبني خصوم سياسيني لهم، مصنفني عىل مذهب آخـر، وذلـك يف الفـرتة التـي 

م، وهــي مــا عرفــت بــالفرتة 1990هـــ 1410أعقبــت الوحــدة املباركــة عــام 

 .)22(االنتقالية
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 -يف واقــع األمــر-وحــني تعــود هــذه الــدعوى جذعــة اليــوم لتتجــاوز 

الثنى عـرشي، الـذي ال وجـود لـه يف املذهب الزيدي إىل املذهب الجعفري ا

تـرد  وحـني. )23(اليمن من األساس، بل هو واملذهب الزيدي عىل طريف نقيض

ًتلك الدعوى من بعض األصـوات والوجـوه التـي صـارت علـام عـىل املنـاداة  َ َ

 فـإن األمـر شـاهد جديـد عـىل -ّكام تـدعي–بإعادة االعتبار ملذهبها املغيب 

 .-مع بالغ األسف–مسألة املذهبية مدى التسييس غري األخالقي لل

 فهـل -الـلــهّال قدر –ُوماذا لو سمع لهذه األصوات، واستجيب ملطلبها 

ًسيقف أتباع املذهب اآلخـر األكـرب واألوسـع انتـشارا يف ظـل الـيمن الواحـد 

ًمتفرجا ومباركا؟ أم سريفع قامئة مطالبه الخاصة هو اآلخر؟ وسـاعتها تخيلـوا  ً

بوي والتعليمي والسيايس كذلك ،مبا يف ذلـك الوضـع كيف سيغدو الوضع الرت

ومعلـوم أن لجنـة . ُالقضايئ الذي ال يعقل أن يسمح للخالف أن يتـدخل فيـه

تقنني أحكام الرشيعة اإلسالمية املنبثقة عن السلطة الترشيعية قـد توصـلت 

 وجهـة أبنـاء ً-عمليـا–إىل نتائج إيجابية مباركة، صار لها حكم اإللزام، ومتثـل 

ذهبني يف البالد، وفق اآللية ذاتها التي متت مع املسألة الرتبوية، فهل يـراد امل

 .أن نعيد النظر يف املسألة القضائية من جديد كذلك



 املناهج الرتبوية وتحديات املرحلة
 

153 
 

والواقع أن الحديث عن املسألة القضائية يف هذا السياق ليس اعتباطا 

وإمنا قضية منهجية وتربوية عامة ميكن أن تحدث يف أي مجتمع يشهد حالة 

تنبـه إىل  وقـد. مذهبية كالتي نـشكو منهـا اليـوم يف املجتمـع اليمنـي خالف

عضوية الربط بني املسألتني الرتبوية والقضائية الفيلسوف الرتبـوي األمـرييك 

 .)24(-عىل سبيل املثال–فيليب فينكس 

ًوهكذا فبدالً من أننا كنا نفاخر بأن واحدا من أهداف الثورة قد تحقق وهو 

ة واالجتامعية، وإقامة مجتمع شوروي عادل يتساوى محو الفوارق الطبقي

أو هكذا سيغدو الوضع –إذا بنا  املواطنني يف الحقوق والواجبات ؛فيه جميع 

 نسعى إلعادة البناء من األساس، وحينها يصدق فينا قول الحق -الـلـهّال قدر 

َّوالَ تَكُونُواْ كَالتي نَقَضْت غزلها من بعد قو(تعاىل  ُ ِ ِ ِْ َ َ ََ َ َّْ ًة أنكَاثاَ َ  92: النحل)ٍ

 :ّتصور عىل طريق الحل 

للتغلــب عــىل مــشكلة الثنائيــة بــني التعلــيم العــام الرســمي الــوطني 

 :والتعليم األهيل الخاص بصورة عامة نرى

 :أوالً

ــيم الخــاص  يجــب التأكيــد عــىل أن اتجــاه املــصادرة أو اإللغــاء للتعل

ً أكان ذلك املـذهب معتـربا  واألهيل مبا فيه التعليم املذهبي غري وارد، وسواء

كالزيدية والشافعية ، أم غري معترب كاإلسامعيلية مثالً، بل وحتى حقـوق غـري 

املسلمني إن كان لهم وجود يدفعهم إلنشاء مدرسة خاصة بدينهم ، كاألقليـة 

ــة  ــدوديتها–اليهودي ــا ملح ــا هن ــاز ذكره ــي أن. -إن ج ــك ال يعن ــن ذل  ولك
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ً جـزرا ال يـصل إليهـا نظـام رسـمي، أو  تبقى مدارس التعليم الخاص واألهيل

فإذا جاز لها أن تتعلم كل مـا مل يـدرس يف التعلـيم . يطبق عليها قانون سائد

–العام الرسمي والوطني فيام يتصل بخصوصياتها املذهبية أو حتى الدينيـة 

 فإن األصل أن تشرتك مع التعلـيم العـام فـيام يتـصل -بالنسبة لغري املسلمني

ة تجاه الوطن ووحدته ونظامه الجمهـوري ، وديـن الغالبيـة بالواجبات العام

فيه، السيام يف القضايا العامة التي ال يسع املسلم أو املواطن النزاع فيها، كام 

وأن احرتام كل مـذهب لغـريه، السـيام بـني املـذهبني الكبـريين،ثم األقليـات 

 .األخرى ميثل ضامنة أكيدة ، وصامم أمان للمجتمع بكل أطيافه 

ل نــص أو توجيــه أو إيحــاء ينــتج أو يــشجع التنــشئة عــىل الــروح وكــ

املذهبية الضيقة، املفضية إىل الكراهية والتعصب، أو إثارة الفـنت، والنزعـات 

الجاهليــة تحــت أي عنــوان، أو الــسعي لفــرض معتقــداتها الخاصــة بــالقوة 

رة، أو املادية، أو تصوير ذاتها بأنها وحدها الفرقة الناجية، أو الطائفة املنـصو

، ما ملذهبها أو طائفتها، أو دينها عىل اآلخرين من سـبيل، )عامة(أن اآلخرين 

أو نحو ذلك مام يهدف إىل إلغاء اآلخر وإقصائه ونزع املرشوعية عنـه، رغـم 

ًأنه قد يكون األغلب عددا، واألعمق تاريخا، واألقـوى بينـة وحجـة،كل ذلـك  ً

خروج عن القانون يف الوقت يعد خروجا عن إطار السلم االجتامعي كام هو 

 .ذاته 
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ً وإسـالما وكفـرا ،وصـواباًذا ونحـن نـدرك أن مثـة حقـا وبـاطالًنقول ه ً ً 

ًنا أن نتعـايش، ولـيس واجبـا علينـا أن نلـزم اآلخـرين مبـا ُرَدَ، ولكـن قـًوخطأ

 .ًعىل ما نعتقده باطالً محضا لديهمًنعتقده صوابا ،إن كانوا مرصين 

ا : (قـال تعـاىل  -جل وعـال -ويسند هذا الطرح قول الحق ِيـا أيهـا النـاس إنـَّ ُ َّ َ ُّ ََ

ــَل لتعــارفوا ــاكُم شــعوبا وقبائ ــى وجعلن ــر وأنَث ــاكُم مــن ذكَ ُخلقن َ َ َ ََ ُ َ َ َِّ ِ ِ َ َ ً ُْ َ َْ ْ َُ ٍ َ َ............ ( 

 13: الحجرات

ِّالَ إكْراه يف الدين قد تَّبني الرشد من الَغي: (قال تعاىل   ْ َ ِِ ُ ِّْ ُّ ََ َّ َ َ ِ َ  256: البقرة ) ....ِ

ُولو شاء ربك آلمـن مـن يف األرض كُلهـم جميعـا أفأنـَت تُكْـره : (قال تعاىل  َِ َ ََ ً َ َ َِ ْ ِ ُُّ ْ َ َُّ َِ ََ َ ْ

َالناس حتى يكُونُواْ مؤمنني ِ ِ ْ ُ ََ َّ َ  99: يونس ) َّ

َإنَّ الذين آمنوا والذين هادوا والـصاِبئني والنـصارى والمجـوس : (قال تعاىل  َُ َْ َّ ََّ َ َ َ ََ ََّّ َُ ِ ِ ُِ َ َ َ ِ

ِوالذ َّ ٍين أْرشكُوا إنَّ الـلـه يفصُل بينهم يوم القيامـة إنَّ الـلــه عـىل كُـلِّ َيشء َ ْ ََ ْ َْ َ َِ ِِ ِ َِ َ َْ َْ َ ْ َ َُ َ َ

ٌشِهيد  17: الحج ) َ

وليتذكر أولئك املفتونون باسترياد الدعوات املذهبية من خارج بيئتهم،  

ــا ــذكر هن ــي عــرشية يف ظــل : ونخــص بال ــة االثن ــشيعة الجعفري ــا ال إخوانن

ية اإلسالمية اإليرانيـة أن األهـداف العقديـة العامـة للتعلـيم هنـاك الجمهور

 ترسيخ مبادئ وتعاليم اإلسالم يف إطـار املـذهب الـشيعي"تنص يف أولها عىل 

: دون مراعــاة لألقليــات اإلســالمية األخــرى ويف مقــدمتها. )25("االثنــي عــرشي

ًقتـديا مبـنهج ًويف مقابل ذلك ال يسع املـرء إال أن يقـف مقـدرا وم. )26(السنة

 الــذي يؤكــد بعــض أعالمــه أن أحــد أســباب نبوغــه حــرص ) الــسني(األزهــر 
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األزهر عىل عدم فرض مذهب واحد أو وحيد عىل منتـسبيه، بـل يتـيح لهـم 

 .)27(حرية االختيار ألي من املذاهب الفقهية كافة

 ً:ثانيا

تكوين لجنة موسعة تضم خرباء يف الرتبية وعلامء يف الرشيعة وكل من 

ولعلـه مـن الزم القـول التـشديد عـىل أن عنـارص هـذه . صلة بهذا الشأنله 

املــذهبني الــسائدين ، باإلضــافة إىل الشخــصيات  اللجنــة تــضم ممثلــني لكــال

ًالرتبوية والعلمية املتحررة حقا، واملتسمة جميعها برشوط الكفاءة والنزاهـة 

 : للنظر يفًوالتجرد للحق ما أمكن، نظرا ألهمية املهمة، وحساسية املرحلة

 : مناهج التعليم العام الرسمي يف املرحلتني األساسية والثانوية-1

من حيث املعايري املنضبطة للمحتوى الحايل، ومـا ميكـن أن يـضاف أو 

يحذف أو يعدل، مبا يحقق الهدف الرئييس العام وهو إخراج النشء الـصالح 

ًاملعتدل املوحد فكرا وسلوكا ً ّ. 

ــايري األسا ــة وال شــك أن املع ــة اجتامعي ــن عدال ــذكر م  ســية ســالفة ال

ــساواة  ــة وم ــرشع–وحري ــة للم ــد يقيني ــفها مقاص ــة -بوص ــتكون الهادي   س

 والنموذج الحـاكم ملـسار عمـل اللجنـة يف كـل مراحلهـا أمـا مـسألة الـدليل 
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العلمي والعميل آللية عملها فتتمثـل يف القواعـد األصـولية العامـة يف الفهـم 

 .ل العامواالستنباط ومنهج االستدال

 : مناهج التعليم الجامعي العام الحكومي-2

من حيث اإلرشاف عىل املقررات واملناهج من زاوية التأكـد مـن عـدم 

 انغالق الكتاب املقرر عىل مذهب بعينه ، بل حتى التأكد كـذلك مـن التـزام

فـرض مـذهب بعينـه، فـيام يتـصل  عـدم  مـن-إن أمكن ذلك–أستاذ املقرر 

روعيـة يف إطـار الفقـه املقـارن بأوسـع معـاين الفقـه، باملذاهب الفقهيـة الف

لتــشمل كــل أبوابــه ومجاالتــه، ولــيس املعنــى الــسائد املحــصور يف مباحــث 

العبــادات واملعــامالت واألحــوال الشخــصية فحــسب، مــستهدين بالقاعــدة 

 ".اجتامعهم حجة، واختالفهم رحمة: "الذهبية

".  فـيام اختلفنـا فيـهًنجتمع فيام اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا: "أو

 .ونحو ذلك" ال إنكار يف مختلف فيه إمنا اإلنكار يف املجمع عليه"أو أنه 

 أتبـاع املـذاهب أو -ناهيك عـن تكفـري–وكذا حظر تضليل أو تفسيق 

 ًالفـرق اإلسـالمية املعتـربة األخــرى أيـا مـا بلــغ االخـتالف معهـا أو شــذت يف

 ع فيهــا، وذلــك وإن خــرج  متــس-بأبعــد معانيــه–أفكارهــا مــا دام للتأويــل 

يف –عن عرف بعض السابقني يف التعامل مـع املخـالف، ولكنـه يحقـق اليـوم 

ً مقصدا أساسيا مـن مقاصـد الـدين -ظل التكالب الدويل عىل األمة اإلسالمية ً 
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). ِّفـساد ذات البـني النـي تحلـق الـدين ( وهو حفظه مـن التآكـل الـداخيل

ّالقـديم والحـديث ال يفرقـون بـني ُوليعلم أن املحققـني مـن أهـل العلـم يف 

االجتهاد يف املسائل الفقهية الفروعيـة واملـسائل العقديـة الفروعيـة مـا دام 

الدليل فيها يحتمل ذلك التأويل أو الخالف، حيث األمر منهجـي مبنـي عـىل 

ًسالمة الدليل وقطعيته ورودا وداللة برصف النظر عن موضوع البحـث كـان 

ًفرعا لألحكام أم فرعا لال  .)28(عتقاد وهذا مبسوط يف مقامهً

وإذا كان مـن حـق الباحـث املحقـق ولـوج بـاب الخـالف الفقهـي أو 

العقدي فإن إثارة هذه املسائل أمام طلبـة مبتـدئني يف سـلم التعلـيم العـايل 

ــم،  ــؤ له ــدرس إىل قاعــة محاكمــة ألفكــار ورجــال ال محــامي كف ســيحيل ال

دعى عليـه، وال قـايض عـدل وسيتحول التالميذ إىل خصوم ما بـني ادعـاء ومـ

ًمتجرد مقبول من الطرفني بيـنهم، عـالوة عـىل أن منهجـا كهـذا سيفـيض إىل 

وحسب التعليم الجـامعي . تعزيز املشكلة من حيث تغذية االنقسام والفرقة

أن مينح الطالب مفاتيح البحث واملعرفة، ليلج بنفـسه غـامر هـذه املجـاالت 

 .بعد التخرج إن شاء

 ):الخاصة( الرشعي األسايس والثانوي والجامعي مناهج التعليم -3

وهنا يتم التأكيد عىل رضورة إتاحـة املجـال لهـذا النـوع مـن التعلـيم 

ًسواء كان مذهبيا أم سـلفيا أم طرائقيـا  ً  -كـام تقـدم–أم غـري ذلـك ) صـوفيا(ً
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رشيطة قيام الجهات ذات العالقة يف وزارة الرتبية والتعلـيم، ووزارة التعلـيم 

نظر يف شأن الرتخيص لعمل هذه املؤسسات، ومدى تـوافر الـرشوط العايل لل

الـذي (الالزمة لذلك، بحسب القانون واجب التنفيذ للتعليم األهيل والخاص 

ًيجب أن يأخذ حظه من النقاش املوضوعي يف مجلس النواب متهيـدا إلقـراره 

 مـن ثم املتابعة الدورية املـستمرة للتأكـد). واملصادقة عليه وتنفيذه من ثم

سالمة املسار وعدم خروجه عن الضوابط ومن أوىل املهام والرشائط املفـرتض 

أن يتضمنها القانون التأكد من براءة هذه املؤسسات من كـل مـا مـن شـأنه 

ــد الــسلم  ــة، أو تهدي زرع روح املذهبيــة الــضيفة، أو التنــشئة عــىل الكراهي

اديـة، أو تـصوير االجتامعي، أو فرض األفكار واملعتقـدات الخاصـة بـالقوة امل

أفكار أصحاب هذه املؤسسة بأنها وحدها املمثل الرشعي لإلسالم، أو الدعوة 

 .إىل الفتنة بأي معنى
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ًالــذي يــشمل جــزءا مــن أوراق العمــل املقدمــة لنــدوة ) اإلســالميون يف الــيمن

املركـز العـام : ( صـنعاءم األوىل،2002، )األصوليات الدينية وحـوار الحـضارات(

 .77 ص2للدراسات والبحوث واإلصدار، جـ
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محمد أحمد محمد الكبـيس، الفـروق الواضـحة البهيـة : راجع عىل سبيل املثال -23

ن، .م، د.ط، د.م، د1992 -هــ 1413بني الفرق اإلمامية وبـني الفرقـة الزيديـة ، 

م، 1998 -هــ 1418ًومحمد بن إبراهيم املرتىض، الزيدية واإلمامية وجها لوجه، 

 .مركز الهدى: األوىل، صعدة

 .139فينكس، مرجع سابق، ص  -24

ــا : راجــع -25 ــن حولن ــيم م ــاب، التعل ــن الكت ــة م ــة (مجموع ــة املعرف ــاب مجل كت

 .96وزارة املعارف، ص : هـ، ط األوىل، الرياض1422، )11(رقم " السعودية"

ًال نردد هذا تعصبا طائفيا فنحن  -26 ن دعـاة  مـ- ومبنتهـى التواضـعالـلــهبحمد –ً

رؤيـة : التقريـب بـني الـسنة والـشيعة(وراجع كتابنا الجديد . الوحدة اإلسالمية

 .قيد النرش) أخرى

صالح الصاوي، مع مجلة الجسور، العدد الثالث، شـعبان : راجع ما ورد يف حوار -27

 .71رشكة النجوم للصحافة والنرش، ص : هـ، قربص1424

لخـصوص مـن أقـوال لـبعض راجع عىل سبيل املثال للكاتب، مـا جمعـه بهـذا ا -28

إشــكال يف الفهــم أم يف املفهــوم، : املحققــني يف كتابيــه، أهــل الــسنة والجامعــة

والتقريب بني السنة والشيعة، والخـالف الـسلفي الـسلفي يف الـيمن، وكالهـام 

 .صنعاء-صادران عن مركز عبادي للنرش 
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  الرحمن الرحيمالـلـهبسم 

 السرية العلمية

 َّلألستاذ الدكتور أحمد محمد الدغيش

 )أصول الرتبية اإلسالمية وفلسفتها( إلسالميدكتوراه الفلسفة يف الفكر الرتبوي ا

  جامعة صنعاء-كلية الرتبية -أستاذ الفكر الرتبوي اإلسالمي

 addaghashi@yahoo.com  قسم أصول الرتبية- كلية الرتبية-جامعة صنعاء

  00967737235677صنعاء ): ّجوال(هاتف 

  00967777122205واتس آب

 معلومات عامة: اوالً

  م1967-هـ1386  اليمن-صنعاءمواليد محافظة  

 م1990 - قـسم الدراسـات اإلسـالمية-كليـة الرتبيـة  -جامعة صـنعاء: بكالوريوس تربية- 

 %).89.75الثاين عىل الدفعة يف املعدل الرتاكمي(اليمن 

  م1992-1991 جامعة صنعاء -كلية الرتبية: معيد 

 برنـامج الرتبيـة يف -  كليـة الـرشيعة والدراسـات اإلسـالمية-جامعـة الريمـوك : ماجستري 

 عنــوان الرســالة -)األول عــىل الدفعــة يف املقــررات الدراســية( -األردن-م 1995اإلســالم 

 ).األساس الفطري يف الرتبية اإلسالمية(

 عنــوان - قــسم فلــسفة الرتبيــة وتاريخهــا - كليــة الرتبيــة -جامعــة الخرطــوم: دكتــوراة 

 نـرشت عـرب املعهـد -م1998) الرتبويـةنظرية املعرفة يف القـرآن وتـضميناتها (األطروحة 

 ). م2002ّ فرع املعهد بعامن - أمريكا- فريجينيا -العاملي للفكر اإلسالمي 

 )أصول الرتبية اإلسالمية وفلسفتها (الفكر الرتبوي اإلسالمي : التخصص الدقيق

  الفكر الرتبوي: التخصــص العام

 أسـتاذ : اللقـب العلمــي



 املناهج الرتبوية وتحديات املرحلة
 

166 
 

 

 كليـة -)أصول الرتبية اإلسالمية وفلسفتها(الرتبوي اإلسالمي أستاذ يف الفكر  م 2010

  جامعة صنعاء-الرتبية

  جامعة - أرحب- كلية الرتبية-رئيس قسم العلوم الرتبوية والنفسية م2002-2005

 .صنعاء

 عضو الجمعية الرتبوية اليمنية

 م2005

  اآلن-م2010

 م2016

 ) األهلية( جامعة األندلس - عميد كلية الرتبية واآلداب

  فرع اليمن-الناطق الرسمي باسم املنتدى العاملي للوسطية

 عضو االتحاد العاملي لعلامء املسلمني فرع اليمن

 

 التدريس واألنشطة االكادميية: ثانيا

 : التدريس - أ

 :يف جامعة صنعاء  -1

 مستوى املقرر املقرر م

 بكالوريوس أصول الرتبية 1

 سبكالوريو أصول الرتبية اإلسالمية 2

 بكالوريوس فلسفة الرتبية 3

 بكالوريوس علم االجتامع الرتبوي 4

 بكالوريوس الرتبية املقارنة 5

 بكالوريوس الثقافة اإلسالمية 6

 الدبلوم العايل أصول الرتبية العامة 7

 الدبلوم العام العايل أصول الرتبية اإلسالمية  8

 ماجستري فلسفة الرتبية 9

 تريماجس تعليم الكبار 10
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 مستوى املقرر املقرر م

 ماجستري الرتبية األساسية 11

 ماجستري مناهج البحث الرتبوي 12

 ماجستري نظريات الفكر الرتبوي 13

 ):اليمنية األهلية(يف جامعة العلوم والتكنولوجيا  -2

 ّمستوى املقرر ّاملقرر  م

 بكالوريوس الفكر اإلسالمي  1

 بكالوريوس الدعوة والدعاة  2

 ريوسبكالو الثقافة اإلسالمية 3

 بكالوريوس منهج البحث الرتبوي 4

 بكالوريوس أصول الرتبية العامة 5

 بكالوريوس أصول الرتبية اإلسالمية  6

 بكالوريوس النظم االجتامعية يف اإلسالم  7

 بكالوريوس األخالق يف الكتاب والسنة 8

 بكالوريوس السرية النبوية 9

 بكالوريوس حارض العامل اإلسالمي 10

 بكالوريوس ناهج العامةامل 11

 

فيه املقررين التاليني  َّدرست): اليمنية(يف املعهد العايل لإلرشاد التابع لوزارة األوقاف واإلرشاد  -3

 .مذاهب فكرية معارصة -حارض العامل اإلسالمي: م1999 يف العام

ًا  إىل جانـب كـوين عميـد-)األهليـة(ّدرسـت يف جامعـة األنـدلس ): األهليـة(جامعة األندلس  -4

 . م2006 مقرر أصول الرتبية يف الفصل األول من العام الجامعي -لكليتي اآلداب والرتبية
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 -ًعملت استشاريا وأستاذاً زائراً يف جامعة السلطان قـابوس مبـسقط :جامعة السلطان قابوس -5

أي منـذ ربيـع الفـصل الـدرايس الثـاين  دراسـية وفـصل صـيفي، للثالثة فـصول سلطنة عامن

 وقمـت بتـدريس -م2015/2016ى نهاية ربيع الفـصل الثـاين، مـن العـام حت م2014/2015

مقررات اإلرشاف الرتبوي، ونظام التعليم يف عـامن ودول الخلـيج، و أصـول الرتبيـة، واإلدارة 

 .املدرسية، واقتصاديات التعليم 

 ):ماجستري( اإلرشاف األكادميي عىل الرسائل العلمية -ب

 : جامعة صنعاء وغريها من الجامعات اليمنية مناقشة الرسائل العلمية يف-جـ

تفـصيلها ( رسالة 14ما بني إرشاف رئيس ومساعد، وناقشت   رسالة ماجستري20أرشفت عىل 

 ).كلها يف السرية الذاتية املوسعة املرفقة

 البحوث والكتب العلمية(االنشطة األكادميية واإلبداعية : ثالثا

 :ُبحوث الدوريات العلمية املحكمة - أ

 دراسـة نقديـة :فلـسفة األهـداف يف الرتبيـة اإلسـالمية). 2003(يش، أحمد محمــد الدغ .1

-13،)15( الـيمن، -جامعـة العلـوم والتكنولوجيـا. مجلة الدراسات االجتامعية. تأصيلية

64. 

. نـشأة وواقعـا ومـستقبال: املعاهـد العلميـة يف الـيمن). 2003(الدغيش، أحمد محمــد  .2

 .68-25 ،)12(، اليمن، مجلة شؤون العرص

دراسـة يف أصـول املـصطلح وخلفيـة : الرتبيـة اإلسـالمية). 2003(الدغيش، أحمد محمـد  .3

 الـيمن، - مركز البحوث والتطـوير الرتبـوي- مجلة البحوث والدراسات الرتبوية. الداللة

)18( ،149-170. 

 .أبو حيان التوحيدي وجوانب مـن اهتامماتـه الرتبويـة). 2004(الدغيش، أحمد محمـد  .4

 ).17(ماليزيا، - الجامعة اإلسالمية العاملية-  التجديدمجلة

األسـاس الفطـري يف ). 1997(السامرايئ، فاروق عبـد املجيـد؛ والدغـيش، أحمـد محمــد  .5

  منـــشور باســـم الباحـــث –ملخـــص شـــامل لرســـالة املاجـــستري ( الرتبيـــة اإلســـالمية
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، ) لألبحـاث املتميـزةومرشفه الدكتور فاروق السامرايئ بحسب تقاليد الجامعات األردنية

 .285-276، )24 (2 الجامعة األردنية،- مجلة دراسات

مجلــة . ًالرباجامتيــة منوذجــا: الفكــر الرتبــوي والعوملــة).2006(الدغــيش، أحمــد محمـــد  .6

 .156-116،)1( العراق -جامعة األنبار للدراسات اإلنسانية

. خ وانعكاساتها الرتبويـةالنزعات املادية يف تفسري التاري. )2007(الدغيش، أحمد محمـد  .7

 .75-17،)22( اليمن، - جامعة العلوم والتكنولوجيا -مجلة الدراسات االجتامعية

ّاألبعاد املتضمنة ملفهوم الوحدة . )2007(الدغيش، أحمد محمد؛ وبرقعان، أحمد محمـد  .8

يـة اليمنية يف املقررات الدراسية للمواد االجتامعية يف مرحلة التعليم األسايس بالجمهور

 .334-303،)13(، 4 - مرص -جامعة حلوان-مجلة دراسات تربوية واجتامعية. اليمنية

تطوير أداء األستاذ الجامعي من خالل وظائفـه الـثالث . )2009(الدغيش، أحمد محمـد  .9

 6 - الـيمن-جامعـة ذمـار -املجلة العلمية لكلية الرتبيـة. مع الرتكيز عىل الحالة اليمنية

 .50-13م،2009 يناير -)1(

األوضاع االقتصادية واالجتامعية للمعلـم ). 2009(الدغيش، أحمد محمد؛ والرتيك، حسني  .10

 العلـوم – مجلـة الباحـث الجـامعي. اليمني يف املرحلة الثانوية وعالقتها بأدائه املهنـي

ًنــرش هــذا البحــث وفقــا للتقاليــد . (242-207،)21. ( الــيمن-جامعــة إب-واإلنــسانيات

ًاء، حيـث يعـد البحـث يف األسـاس جـزءا مـن رسـالة ماجـستري األكادميية بجامعة صنع ّ

ًللباحث حسني الرتيك متت تحت إرشايف إرشافا رئيسا، وتحسب واحدة من نقاط السجل  ً

 ).ًاألكادميي للمرشف، وفقا لالئحة األكادميية بجامعة صنعاء

ت  املــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف االتفاقــافلــسفة). 2009(الدغــيش، أحمــد محمـــد  .11

 مرص - جامعة األزهر- مجلة الرتبية.واإلعالنات الدولية يف ضوء فلسفة الرتبية اإلسالمية

 .259-209،الجزء األول) 141 (-
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الجـذور الفكريـة والـدالالت الرتبويـة، : الحركة الحوثيـة). 2011(الدغيش، أحمد محمد  .12

ISLAMIC SCINCES THE JORNAL OFالرتكيــة ( مجلـة العلــوم اإلسـالمية .(

 .، املجلد السادس)1). (صدرت باللغتني الرتكية والعربية( تركيا -امعة استانبولج

مجلة اإلسالم والعامل املعارص ، نظرية اإلمامة عند الحوثية ).2013(الدغيش أحمد محمد  .13

 الـسعودية، -، مركز امللك فيصل البحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض)ّعلمية محكمة(

 .ثامنالعدد األول، املجلد ال

أمنـوذج النظريـة :  الرتبويـة النفـسية واألخـالقاألصـول ).2017( الدغيش، أحمد محمـد .14

 ).قيد النرش( صنعاء، العدد الثالث عرش-األندلس  مجلة جامعة. السلوكية الرتابطية

 :الكتب املنشورة  - ب

ّعـامن . نظريـة املعرفـة يف القـرآن وتـضميناتها الرتبويـة). 2002(الدغيش، أحمد محمـد  .1

 ). صفحة472(املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ودار الفكر :شقودم

دار : االسـكندريه. األساس الفطـري يف الرتبيـة اإلسـالمية). 2006( الدغيش، أحمد محمد  .2

 ). صفحة275(الوفا لدنيا الطباعة والنرش 

وزارة : الريـاض. صورة اآلخر يف فلسفة الرتبيـة اإلسـالمية). 2004(الدغيش، أحمد محمد  .3

 ). صفحة171(بية والتعليم الرت

ّمع نخبة مـن البـاحثني والكتـاب (التنمية وعوملة الرتبية ). 2008(الدغيش، أحمد محمد  .4

). رؤيـة يف اإلصـالح( إشكالية التنميـة ووسـائل النهـوض: يف محاور مختلفة ضمن كتاب

 ).  صفحة534-467(وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : الدوحة

: صـنعاء. مقـدمات أربـع أوليـة يف فقـه املـرأة املعـارصة). 2010(الدغيش، أحمد محمد  .5

 ). صفحة85( فرع اليمن -املنتدى العاملي للوسطية 

: الفكر الرتبوي للقاعدة مع الرتكيز عـىل الحالـة اليمنيـة). 2012( الدغيش، أحمد محمد  .6

 223(مؤسـسة االنتـشار العـريب : مركز الدين والسياسة وبريوت: الرياض. دراسة تقوميية

 ).صفحة
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مـع مجموعـة (إسهامات املسلمني يف الحضارة اإلنـسانية ). 2012(أحمد محمد الدغيش  .7

جامعـة العلـوم : صـنعاء) من الباحثني يف محاور مختلفة ضمن كتاب الثقافـة اإلسـالمية

 ). 146-103(والتكنولوجيا 

ل ِّمـن ميثـ: قراءة حـضارية يف إشـكاالت فكريـة معـارصة ).2008(أحمد محمد الدغيش  .8

 ). صفحة193(دار الناقد الثقايف : اإلسالم؟ دمشق

. إشـكال يف الفهـم أم يف املفهـوم؟: أهل السنة والجامعـة). 2003(أحمد محمد الدغيش  .9

 ). صفحات105(مركز عبادي للدراسات والنرش : صنعاء

التقريب بني السنة والشيعة والخالف الـسلفي الـسلفي ). 2004( الدغيش، أحمد محمد  .10

مركــز عبــادي : صــنعاء). رســالتان يف كتــاب(فقــه العــربة وحتميــة املراجعــة : يف الــيمن

 ). صفحة80(للدراسات والنرش 

دراسـة نقديـة : مواقـف اإلسـالميني مـن أزمـة الخلـيج). 1992(الدغيش، أحمـد محمـد  .11

 ).  صفحة283(مكتبة اإلرشاد : صنعاء. إصالحية

 حـسن حنفـي ومحمـد عابـد حوار املرشق واملغرب بني). 2010( الدغيش، أحمد محمد  .12

الـدار العربيـة : بـريوت). ّمشاركة مع نخبة من الكتاب ضمن محـاور مختلفـة(الجابري 

 ).276-251(للعلوم 

مـشاركة مـع نخبـة ( الحوثيـون : حركات زيدية معارصة). 2009(الدغيش، أحمد محمد  .13

ّمن الكتاب ضمن ملف التشيع يف اليمن وهو يف األصل بذرة كتاب لحوثيـة أو الظاهرة ا: ّ

 -14.مركز املسبار :  ديب–) الحوثيون 

دراسة منهجية شاملة لطبيعة النشأة وعوامل :  الحوثيون).2010(الدغيش، أحمد محمد  .14

دار : دار العلـوم والدوحـة : بـريوت.التكوين وجدلية العالقة بالخارج ومشاهد املستقبل

 ). صفحة181(املورد لإلعالم 

. حوثيـون ومـستقبلهم العـسكري والـسيايس والرتبـويال). 2013( الدغيش، أحمد محمد .15

 ). صفحة307(منتدى العالقات الدولية : الدوحة
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التعدديــة التنظيميــة والــسياسات :  الــسلفيةالظــاهرة). 2014(الدغــيش، أحمــد محمــد  .16

: الدوحـة).  تحرير الـدكتور بـشري نـافع وزميليـه-مشاركة مع ثلة من الكتاب والباحثني(

 ). صفحة87-75(ات مركز الجزيرة للدراس

مدارســها الفكريــة ومرجعياتهــا :  يف الــيمنالــسلفية). 2014( الدغــيش، أحمــد محمــد  .17

 ). صفحة397(مركز الجزيرة للدراسات : الدوحة. العقائدية وتحالفاتها السياسية

مركـز الكتـاب  :ّعامن. دراسات يف أصول الرتبية اإلسالمية). 2017(الدغيش، أحمد محمد  .18

 . األكادميي

مركــز  :ّعــامن. دراســات يف فلــسفة الرتبيــة اإلســالمية). 2017(دغــيش، أحمــد محمــد  ال .19

 .الكتاب األكادميي

مركز الكتـاب  :ّعامن. دراسات يف الفكر الرتبوي اإلسالمي). 2017(الدغيش، أحمد محمد  .20

 .األكادميي

ز مركـ :ّعـامن. مناهج الرتبية اإلسالمية وتحديات املرحلة). 2017(الدغيش، أحمد محمد  .21

 .الكتاب األكادميي

 .مركز الكتاب األكادميي :ّعامن. يف التغيري الرتبوي). 2017(الدغيش، أحمد محمد  .22

مركـز  :ّعامن. الرتبية ودورها يف البناء والوحدة والحضارة). 2017(الدغيش، أحمد محمد  .23

 .الكتاب األكادميي

وزارة  :الكويت.أة دراسات تربوية معارصة يف قضايا املر). 2017( الدغيش، أحمد محمد  .24

 .مؤسسة روافد:-األوقاف والشؤون اإلسالمية

 :يف الفكر اإلسالمي العام تنتظر النرش كتب -جـ

 اإلسالميون وحتمية املراجعة ). ينتظر النرش (الدغيش، أحمد محمد  .1

 إسالمية ال طائفية ). ينتظر النرش (الدغيش، أحمد محمد  .2

ــد  .3 ــد محم ــيش، أحم ــر (الدغ ــرش ينتظ ــوار ).الن ــةح ــالم والعلامني ــة يف : يف اإلس العلامني

 !املجتمعات اإلسالمية حّل ممكن أم كارثة أكرب؟
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الحريـة الفكريـة بـني الفكـر اإلسـالمي والفكـر  ).النـرش ينتظر (الدغيش، أحمد محمد  .4

 . الغريب

 حوارات إعالمية يف الفكر والدعوة والرتبية). ينتظر النرش(  الدغيش، أحمد محمد .5

 امعة واملجتمع املحيلخدمة الج: رابعا

تتوزع خدمة الجامعة بني عضوية لجان يف القسم لتطوير برنامج املاجـستري، : خدمة الجامعة - أ

ّوتقديم تصور لربنامج الدكتوراة، والقيام مبقابلة الطلبة املتقدمني للامجستري، ومتثيـل القـسم 

ل والنـدوات لدى بعض الجهات داخل الجامعة وخارجها، مـع املـشاركة يف بعـض ورش العمـ

واملـشاركة يف . واملؤمترات الداخلية والخارجية، والتحكيم لبعض الدراسات والوثائق والكتـب 

ً مؤمترا داخليا وخارجيا بأوراق عمل ودراسات، واملـشاركة يف حـضور12  ورش 5 مـؤمترات، و4ً

 .عمل، عىل مستوى داخيل وخارجي

يف املجـالت الجامعـة والـصحف ّيتنـوع بـني الكتابـة  هنـاك نـشاط مـستمر :خدمة املجتمـع - ب

 مقالة ودراسة مختلفة يف الحجم واملوضوع، وتتوزع بني 200واملواقع وسواها بلغت أكرث من 

الفكر الرتبوي اإلسالمي والفكر اإلسالمي العام، وبني محارضات عامة ونـدوات تـصل إىل أكـرث 

 . محارضة وندوة50من 

 :شهادات الخربات واملشاركات ً:خامسا

ات خربة تتوزع بني التدريس يف جامعة صنعاء وغريها مـن املؤسـسات األكادمييـة، وبـني لدي شهاد

 .املشاركات املتنوعة يف الفعاليات الرتبوية والفكرية داخل اليمن وخارجها

 واإلشادة شهادات الشكر والتقدير: ًسادسا

ادات إشادة  شه3 شهادة شكر وتقدير من جهات داخلية وخارجية، وحصلت عىل 30لدي أكرث من 

م 2010 -هــ1431التقديرية للبحث العلمي يف العـام وتكريم داخلية منها جائزة رئيس الجمهورية

 خارجيـة، منهـا الجـائزة األوىل للمنتـدى 3و ،)صورة اآلخر يف فلـسفة الرتبيـة اإلسـالمية(عن كتاب 

 .م1992 -هـ1412-) مواقف اإلسالميني من أزمة الخليج(اإلسالمي لندن، عن كتاب 
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 :خربات وتجارب متنوعة: ً سابعا

ّالـدين والفكـر ،تـم بعـضها يف  لدي جملة من الخربات املتنوعة يف إطار حوار التقـارب بـني فرقـاء

صحفية أجريتها مع قيادات تربوية 7منها  حوارات فكرية وتربوية وهناك .الواليات املتحدة وأوربا

ًوفكرية داخليـا وخارجيـا، كـام أجريـت معـي   مقابلـة 37شـاملة وجزئيـة ، و  صـحفيةمقابلـة 52ً

 . تعقيبات صحفية يف اإلطارين5بـ كام قمت.  مقابلة إذاعية38تلفزيونية، و
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